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SAMANFATTNING

Utredningens uppdrag omfattar översyn totalför-en av
ledningsorganisationsvarets och myndighetsstrukturen

inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde.

I detta betänkande redovisar sinaLEMO överväganden och
förslag avseende och uppgiftsfördelningansvars- inom

civiladet försvaret.

regeringskanslietInom bereds för närvarande ett antal
frågor grundläggande betydelseav för civiladet för-
svaret och därmed överväganden.LEMO:s Bl.a. förbereds

lag civilt försvar.en Vidareny övervägerom Hot- och
riskutredningen Dir. åtgärder1993:4 på-för att möta
frestningar riskeroch i det fredstida samhället samt
vissa frågor civiladet försvaret.om Detta har lett
till att inteLEMO har haft ett fullständigt underlag
för att bedöma de berörda myndigheternas framtida upp-
gifter och resursbehov.

Nuläge

År infördes1986 det ledningssystem tillämpassom nu
inom civiladet försvaret.

Verksamheten delas i tjugotalett funktionerupp med
sin funktionsansvarig påmyndighetvar nivå.central

Syftet funktionsindelningenmed är att fördela ansvaret
för samordningen beredskapsförberedelserna iav fred
och verksamheten under krigsfara påav i nivånoch krig
under regeringen. varje funktionsansvarig myndighet har
i fred ansvaret för krigsplanläggningatt övrigaoch
beredskapsförberedelser inom funktionen är samordnade.

krigsfaraUnder ioch krig skall funktionsansvarigaden
myndigheten samordna verksamheten inom funktionen.

Överstyrelsen civilför beredskap, årbildadessom
tillhar1986, uppgift att samordna fredstidade be-

redskapsåtgärderna inom hela det civila försvaret. I
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ingåruppgift funktionsansvarigdenna att vara myn-
dighet för funktionen Civil ledning samordning.och

På nivåregional civilbefälhavarnahar länssty-resp.
till uppgiftrelserna för totalförsvaretatt verka att

område såinom i krigplanläggs vidatt det ochresp.
krigsfara enhetlig inriktning.kan föras med en

såvälPlanläggningen civilaskall samordnas mellan de
myndigheterna inbördesoch mellan dessa ochorganen som

militära myndigheterna. krig civilbefäl-de skallI
ihavarna länsstyrelserna samverkan medresp.

militäramotsvarande chefer verka för störstaatt
uppnås.möjliga försvarseffekt

Riksdagen uttalade att kommunstyrelserna bör1985 vara
på nivåhögsta civila totalförsvarsmyndigheter lokal

ståndoch för tillverka att samverkan kommer mellan
påcivilatotalförsvarets delar Försvarsmaktenoch med

nivå. Någondenna lagreglering uppgifterna ännuharav
stånd.inte kommit till

enlighet funktionsindelningenmed tjugotalI har ett
myndighetercentrala funktionsansvar inom civiladet

Överstyrelsenförsvaret. dessa hör civilAv för bered-
ÖCB,skap räddningsverkstatens SRV och Styrelsen

för psykologiskt tillförsvar SPF Försvarsdeparte-
mentet.

ÖCB har, samordningsuppgifterna,utöver i fred ansvar
för funktionerna Försörjning indu-Transporter och med
strivaror. funktionsansvarigär myndighetSRV för funk-
tionen Befolkningsskydd räddningstjänst.och harSPF

funktionenmotsvarande för Psykologiskt försvar.ansvar

civilaDet försvaret

till uppgiftLEMO har ledningatt överväga och sam-
ordning råderciviladet försvaret. Det stundtalsav

meningardelade innebörden omfattningenoch dettaom av
begrepp. funnithar därför nödvändigtLEMO det attvara
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inledningsvis definiera innebördenavgränsaoch be-av
greppet.

krigEtt modernt är totalt och drabbar hela samhället.
Civila militära måsteoch ståsamverka för attresurser

påfrestningar.krigetsemot ärDetta tanken bakom be-
greppet totalförsvaret, i beredskapsförordningensom

pådefinieras1993:242 följande sätt.

Med totalförsvar den verksamhet äravses som
nödvändig för förberedaatt landet inför yttre
hot och för att ställa tillsamhället krigs-omförhållanden. krigsförhållandenUnder omfattar
totalförsvaret hela den samhällsverksamhet somdå bedrivas.skall

såledesTotalförsvaret är ingen myndighet eller orga-
nisation i krigutan omfattar samhällets totala an-
strängningar. fred omfattarI totalförsvaret den verk-
samhet är nödvändig för förbereda införatt landetsom
krig krigsfara.och

årsEnligt försvarsbeslut civila1992 är det försvarets
huvuduppgifter

civilbefolkningenatt värna verkningarnamot- av
krigshandlingar kriser krigsamt under och trygga en
livsnödvändig försörjning,

kriseratt under krig stödjaoch försvarsmakten,-

att, för fullföljande uppgifter,dessa underav-
kriser upprätthållakrigoch viktigastede1 sam-
hällsfunktionerna.

utgångspunkt i definitionenMed begreppet total-av
försvar civilaoch det försvarets huvuduppgifter
föreslår LEMO

civiltatt med försvar vid höjd beredskap skall- avses
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då bedrivascivila skallsamhällsverksamheterde som
samt

civilacivilt iförsvar skall demed fredatt avses-
beredskapsåtgärder nödvändigaärkompletterande som

på fredstidadet samhället ut-för att, den bas som
vidcivila uppgifterlösa försvaretsgör, kunna det

höjd beredskap.

Ansvarsprincipen funktionsindelningenoch

tillämpas i SverigeSedan länge den s.k. ansvars-
principen ledning civilaför det försvaret. Denav
innebär har för samhällsverk-att den som ansvar en

krigs-i i krigsamhet fred har motsvarande ochansvar
då fortgå, liksom förfara, verksamheten skall attom

erforderliga beredskapsåtgärder vidtas.

inför krig krigsfaraAnsvaret för landets beredskap och
naturligtvis statligär främst angelägenhet. Verk-en

emellertid isamheten berör hög grad även kommuner,
kyrkliga liksomlandsting och samfund företag och en-

skilda omfattningorganisationer i förstorsom svarar
blir tillgodosedda.att angelägna behov

LEMO anser

myndigheter sinstatligaatt fortsättaskallsom-
höjd skall benämnasverksamhet under beredskap be-

redskapsmyndigheter,

funktion inom civiladet försvaret skallatt med en-
särskildsamhällsverksamhet betydelseavses aven

utgångspunkthöjd i civilaunder beredskap med det
någonuppgifterförsvarets och kräver formsom av

statlig styrning behövercentral och samordnassom
myndighetermellan eller och medflera organ annan

verksamhet,

varje funktion funktions-för skallatt utses en-
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ansvarig myndighet,

att funktionsansvarig myndigheten i krig- skall leda
verksamheten inom funktionen isamt den utsträckning

det behövssom samordna denna verksamhet med verksam-
het inom Försvarsmakten vidoch andra myndigheter,
organisationer etc.,

att funktionsansvarig myndigheten i- fred skall svara
för att erforderliga beredskapsförberedelser vidtas,

primärkommuners,att landstings, kyrkliga- kommuners
samt företags åliggandenoch enskildas och medverkan
i totalförsvaret skall regleras lag ochellergenom
avtal.

LEMO lämnar förslag funktionsindelningom ny och före-
slår bl.a. att funktionen Civil ledning och samordning

utgå.skall

Samordning de fredstida beredskapsåtgärdernaav

Ansvarsprincipens tillämpning och funktionsindelningen
innebär att ansvaret för de fredstida beredskapsåtgär-
derna påär mångadelat händer. påDetta ställer krav

samordning de fredstidaen beredskapsåtgärderna påav
olika ledningsnivåer.

föreslårLEMO att kommunstyrelsernas uppgifter som
högsta civila totalförsvarsmyndighet på nivålokal
snarast lagregleras.

LEMO att länsstyrelseranser civilbefälhavare,och lik-
för närvarande,som bör verka för samordning och sam-

verkan inom totalförsvaret inom områden. Utred-resp.
ningen redovisar sin avseende dessa uppgifter.syn

När det gäller påsamordningen nivåcentral är det
självfallet ytterst regeringen har föransvaretsom
samordningen myndigheternas beredskapsförberedelser.av
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opraktiskt olämpligtärfred det dock ochI att rege-
på sig samordningsuppgifterringen detalj-tar av mer

måste påsigbetonad karaktär. koncentrera dekunnaDen
frågornapolitisktövergripande, betydelsefulla och

målen inriktningenfatta beslut för ochendast om av
iverksamheten stort.

vilka samordningsuppgifterhar övervägt börLEMO som
på nivå tvådärvid in ilösas central och delat dem

nämligengrupper,

sådanadels fram föratt ta underlag ochsom avser-
till regeringen vidslag samt att behov förmedla och

tydliggöra regeringens beslut,

sådana myndighetskaraktär.dels ärsom av-

åvilaUppgifter det första slaget bör främstav rege-
ringskansliet, i Försvarsdepartementet.detta avseende

emellertid inteär ovanligt vissa berednings-Det att
åläggsuppgifter särskildeller underlagsframtagande en

expertmyndighet.stabs- eller

uppgifter inteDet andra slaget bör handhasav av rege-
ringskansliet. därför att detLEMO fortfarandeanser

myndighet uppgift ibehövs med att fred underen rege-
ringen civila försvaret.samordna det

åläggassamordningsuppgiftenhar prövatLEMO börom
ÖCBFörslag nämligenSRV. har framförts att och SRV

slås avvisarskall LEMO den tanken.samman.

Visserligen befolkningsskyddetär räddningstjänstenoch
civilabetydelsefull del det försvaret. ävenMenen av

försörjningsfrågorna viktiga, inte minstär när det
tillgäller stödet och samverkan med Försvarsmakten. I

års försvarsbeslut vikten1992 framhölls att dessaav
frågor ägnas större uppmärksamhet.

samordningsuppgifthar betydelsefull inomSRV denen
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fredstida räddningstjänsten. uppgiften tordeDen behöva
påutvecklas fåmed effektivtavseende att ett utnyt-

tjande samhällets räddningstjänst. Större uppmärk-av
samhet i framtiden åttorde behöva ägnas förebyggaatt
fredstida olyckor. har härvid viktigSRV roll. Deen
internationella räddningsinsatserna också öka.synes

uppgifterDe följer samordningsansvaretatt hasom av
för samhällets införberedskap krig krigsfaraoch stäl-
ler andra samordningenkrav än fredstidaden rädd-av
ningstjänsten. För säkerställaatt samordningenatt av

civiladet enligtförsvaret, definition, inteLEMO:s
förhållandenedprioriteras i till ide fred mer upp-

märksammade uppgifternaoch aktuella avseende sam-
ordning samhällets räddningstjänst attLEMOav anser

tvådessa åvilasamordningsuppgiftertunga olikabör
myndigheter.

föreslår alltsåLEMO finnasatt det bör centralen myn-
dighet huvuduppgiftmed i regeringenatt fred under

beredskapsåtgärdernasamordna civilade inför krig och
ÖCBkrigsfara. alltjämtbör myndighet.dennavara

Samordning civila viddet försvaret höjd beredskapav

Liksom för närvarande bör kommunstyrelserna, länssty-
pårelserna civilbefälhavarna nivåoch inomochresp.

område samordningverka för inomoch samverkanresp.
totalförsvaret vid höjd beredskap.

Under krig krigsfara frågoroch samordningkommer om
inriktningoch ståtotalförsvarsansträngningarna attav

i påcentrum regeringensför verksamhet ett helt annat
Någotsätt iän fredstid. direkt särskildbehov av en

myndighet uppgiftmed regeringenatt under samordna det
civila sådanaförsvaret föreligger intedärför under
förhållanden.

åvilahar därför övervägt vilkaLEMO uppgifter börsom
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ÖCBföreslårÖCB iUtredningenhöjdvid attberedskap.
sådana lägen skall

frågorcivila i övergripandeförsvaretföreträda det-
i högkvarter,med Försvarsmaktenssamverkan

påövergripande utredningar regeringensgöra uppdrag,-

på regeringens särskilda ochberedd uppdragattvara-
bemyndigande i varje enskilt inriktafall och sam-

funktionsansvariga myndighetersordna ocheller
civilbefälhavarnas verksamhet,

fredsuppgifter viss utbildnings-fullgöra ocht.ex.-
övningsverksamhet i omfattning läget kräverden som

möjliggör,och

i anslutning till hög-Försvarsmaktensgrupperadvara-
kvarter.

uppgifter myndigheten i krigFör att lösa dessa bedöms
bestå cirkabehöva 20av personer.

ÖCB:s Försörj-fredstida funktionsansvar funktionenför
ning industrivaror vid höjdmed övertas beredskap av
Försörjningskommissionen. denna skallattLEMO anser
tillhöra Näringsdepartementet.

ÖCB funktionsansvar funktionenhar för närvarande för
föreslår myndigheten alltjämtTransporter. attLEMO

i vid höjdskall ha det fred, att ansvaret bered-men
övergå till myndighet,skap benämndskall Tran-en ny

sportkommissionen, i i krigskall träda verksamhetsom
regeringeneller när bestämmer det.annars

Decentralisering besparingaroch

års innebär förändringar iförsvarsbeslut1992 stora
fråga påpekarplanering.totalförsvarets attLEMOom

påfokuseringen strategiskadet s.k. överfallet
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innebär ledningenatt bör utövas starkt decentrali-
sådantserat. åtminstoneEtt inled-antasangrepp

ningsvis kraftsamlas vitala funktionermot inom
Sveriges nationella ledningssystem inomoch totalför-
svaret.

såledesfinnsDet starka skäl att mot bakgrund av
p1aneringsförutsättningarna överväga decentrali-en
sering beslutsbefogenheter i krigssituation.av en
Därav följer naturligt att beslutsbefogenheter frågai

de fredstida beredskapsförberedelserna ocksåom bör
decentraliseras. ocksåDetta är emellertid motiverat av
besparings- och effektivitetsskäl.

någraLEMO konstaterar år pågåratt sedan tillbaka ett
arbete med att föra arbetsuppgifter och besluts-ner
befogenheter inom civiladet försvaret till kommunerna.

framhållerLEMO vikten att detta arbete slutförs ochav
att kommunernas uppgifter inom totalförsvaret lagregle-

måste fråganDärför ersättningras. statens tillom
kommunerna för uppgifter fådessa sin lösning.snarast

redovisar områdenLEMO ett antal vilkaavseende en
decentralisering frånbeslutsbefogenheter centralaav
myndigheter till länsstyrelserna bör ske eller över-
vägas. ocksåredovisar påLEMO ett antal exempel före-
kommande ÖCB,oklarheter och dubbelarbete mellan SRV
och åtgärderförslag tillSPF och lämnas med anledning
härav.

Mot bakgrund möjliga effektivitetsåt-analysav en av
gärder ambitionsminskningaroch ÖCB:sbedömer LEMO att
kostnader för personal, lokaler administrationoch egen
på några års sikt bör kunna cirkareduceras med 10
milj. år.kronor per

LEMO noterar att inomSRV kort kommer inledaatt en
översyn den förvaltningsorganisationencentrala iav
Karlstad. överföringEn vissa uppgifter till kommav
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påtagligabör reduceringarmedföra i denmunerna cen-
förvaltningen.trala

fredsräddningstjänsten regeringenInom har ökadeangett
på områden, såsomambitioner vidrad bättre säkerheten

farligttransporter höjd införgods, beredskap kärn-av
kemikalieolyckorkrafts- internationellaoch och ökade

hjälpinsatser. intehar underlag för bedömaLEMO att
vilka uppgifterdessa kräver.resurser

således inte möjlighetLEMO har i vilkenatt ange om-
fattning möjligt personårdet är att begränsa antalet
vid förvaltning icentrala UtredningenSRV:s Karlstad.
förutsätter möjligheterdock tillatt alla besparingar

effektivitetsvinsteroch till i organisations-tas vara
översynen.

Vid räddningsskolornade i Revinge,fyra Skövde,
finnsRosersberg ioch Sandö dag anställda,466 varav

förrådspersonal.100 Efter hand ansvaret förca som
materielhanteringen överförs till kommunerna bortfaller
självfallet arbetsuppgifter för de reduce-Ensenare.
ring med tjänsterdrygt har beslutats50 SRV.av

För närvarande finns överkapacitet vid räddnings-en
skolorna. nyligen inletthar sinSRV översynen av
utbildningsverksamhet i tidsperspektiv.längreett
Enligt uppgjord arbetsplan skall översynen vara genom-

tillförd åtRegeringen bör1994. uppdra SRVsommaren
att redovisa i anslutningresultatet till anslagsfram-

budgetåretställningen för 199596. bedömer attLEMO en
väsentlig reducering antalet vidanställda skolornaav
är möjlig.

föreslårLEMO att överväger ombildaSRV att skolorna
till avgiftsfinansierade inomresultatenheter ett

verksamhetsområdesärskilt i SRV.

föreslårLEMO utbildningsledareatt de 34 försom
närvarande är vidanställda stationerade vidSRV men
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länsstyrelserna uppgiftmed att i utbildnings-medverka
övningsverksamhetenoch fortsättningsvis skall vara

anställda vid länsstyrelse.resp.

föreslår ingaLEMO ändringar frågai uppgifterSPF:som
och organisation.

föreslårLEMO ändrade uppgifter någotoch ändrad sam-
mansättning Totalförsvarets chefsnämnd TCN.av

Utredningen erinrar Riksdagensatt försvarsutskottom
199293:FöU framhållit åtgärder6y har att vidtasbör
för att förbättra länsstyrelsernas inomkompetens verk-
samhetsområdet civil beredskap räddningstjänst.och
Länsstyrelsernas minskarresursbehov vissanär upp-
gifter inom civiladet försvaret överförs till kom-
munerna.

ekonomiskaDen planeringsramen

Ett viktigaste ÖCB:sde instrumenten i samordningav av
civiladet försvaret är programplaneringen med förslag

avtill fördelning den ekonomiska planeringsramen. Det
är viktigtdärför på sådantatt är sammansatt ettramen
sätt meningsfullatt avvägning stånd. såtillkommeren
är inte fallet för närvarande.

LEMO kostnaderatt för fredsräddningstjänstenanser
inte skall redovisas inom att däremot kost-ramen, men
naderna för beredskapslagring olja oljeprodukterochav

livsmedelsamt till frånskillnad vad gällerm.m., som
för närvarande, bör redovisas inom ramen.

föreslårUtredningen åt ÖCBregeringenatt uppdrar att
samrådi funktionsansvarigamed de myndigheterna lämna

förslag till sammansättning ekonomiskaden plane-av
ringsramen.
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1. UPPDRAGET

Direktiven1.1

Enligt direktiven Dir. 1991:44 skall blandLEMO annat

redovisa tillförslag uppgifts- och ansvarsför-en-
delning olikamellan myndigheter inom försvarsdepar-

verksamhetsområde,tementets

lämna förslag till totalförsvarets ledningsorganisa--
påtion nivå,regional

lämna förslag ledningstrukturenavseende inom funk--
tionen Civil ledning samordning,och

överväga vilka uppgifter påliggaskall över-- som
ÖCBstyrelsen civilför beredskap ansvarigsom

myndighet funktionenför Civil ledning och
samordning,

utreda verksamhet bedrivs centralaom- som nu av myn-
digheter kan tilldelegeras regionala och lokala
myndigheter,

redovisa konsekvenserna besparingarsammantagna- av
cirka tredjedelom nuvarande resursanvändningen av

för ledningen i fred.

myndigheterDe uppgiftermed inom civiladet försvaret
främst berörs översynensom uppgifts- ochav av an-

svarsfördelningen mellan myndigheter inom Försvarsde-
partementets verksamhetsområde ÖCB,är Statens rädd-
ningsverk SRV och Styrelsen för psykologiskt försvar
SPF vilka tillhör Försvarsdepartementet. LEMO upp-
fattar inte att uppdraget primärt myndigheteravser
tillhörande andra departement. Utredningen har dock

sigansett oförhindrad sådanaatt ta ävenvara upp
frågor måni den är motiveratdet tillmed hänsyn de
primära utredningsuppgifterna.
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frågorinteLEMO behandlar rörande Vapenfristyrelsen
och Kustbevakningen. Pliktutredningen ihar betänkandet
SOU 1992:139 Totalförsvarsplikt föreslagit att
Vapenfristyrelsen skall läggas Riksdagen bet.ner.
199293:FöU rskr9, 199293:333 har regeringengett
tillkänna att särskild parlamentarisk utredning bören
pröva möjligheten effektiviseraatt den samlade stat-
liga maritima verksamheten. strategiEn för denna
verksamhet ibör första hand Marinens,omfatta Kustbe-
vakningens, Sjöfartsverkets sjöpolisensoch verksamhet.
Direktiv sådantill utredning bereds för närvarandeen
inom regeringskansliet.

såVad gäller den uppgiften,andra att lämna förslag
till totalförsvarets ledningsorganisation på regional
nivå, ihar LEMO delbetänkandet SOU 1992:106
Civilbefälhavarna föreslagit civilområdenatt antalet

frånminskasskall tillnuvarande fem tre med gränser
militärområdenas.sammanfaller medsom statsmakterna

har beslutat enligt förslaget. framhöll iLEMO be-
tänkandet utredningen återkommaatt kunde behöva med

preciserade förslag civilbefälhavarnasrörandemer
uppgifter i samband utredningsarbetemed fortsatt om

civiladet frågorförsvaret. iDessa behandlas detta
betänkande.

tredjeDen uppgiften, lämnaatt förslag avseende led-
ningsstrukturen inom funktionen Civil ledning och sam-
ordning, berör funktionens innebörd,dels dels upp-
gifts- ÖCB,och ansvarsfördelningen civilbefäl-mellan
havarna, länsstyrelserna och vilkakommunstyrelserna,

på sin ledningsnivåoch till uppgiftvar haren att
samordna civiladen delen totalförsvaret ochav sam-
verka med motsvarande militära chefer.

fjärdeDen uppgiften intekan begränsas till att avse
ÖCB:sendast uppgifter inom funktionen Civil ledning

och samordning. också,skall enligtLEMO den första
uppgiften, över rollfördelningenoch mellanse ansvars-
ÖCB, SRV och SPF samt mellan dem regionalaoch myndig-
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har funnit motiveratVidare utredningen det attheter.

funktionernafunktionsansvaret förpröva det s.k.om
industrivarorFörsörjning alltfortmedTransporter och

ÖCBåvila övertas andramed fördel kanbör eller av
myndigheter.

regeringskansliet närvarande antalför ettberedsInom
frågor civila för-grundläggande för detbetydelseav

överväganden.försvaret och därmed LEMO:s

årsålunda CFL-utredningen betänkandetavlämnade 1989
varicivila lämnadesförsvaret,SOU 1989:42 Det

till civilt försvar. Bl.a. före-förslag lagen ny om
ilagreglering medverkanslogs avseende kommunernasen

statligaprinciper för ersätt-totalförsvaret densamt
till uppgifter.ningen förkommunerna dessa Den senare

frågan inomhar därefter behandlats arbetsgruppav en
beräknas lämna rapportförsvarsdepartementet, som en

år.innevarandetill regeringen i början novemberav

således påankommitinte övervägaDet har attLEMO
frågorersättningsfrågan eller andra som avser

civila statligafinansieringen försvaret.det Deav
påverkasmyndigheternas uppgifter emellertid i hög grad

själva köpa denberedskap,de skall produceraav om
organisationer ellerkommuner, företag eller andraav

tillsyn dessade utöva kontroll attskall ochom av
uppgifter.sinagenomför lagreglerade

Pliktutredningen ilämnade betänkandet 1992:139SOU
vissaTotalförsvarsplikt förslag bl.a. upp-om nya

ÖCB igifter Försvars-för Förslagen beredsoch SRV. nu
departementet.

regeringens bemyndigandestöd den decemberMed 21av
Dir. 1993:4chefen för Försvarsdepartementethar1992

påfrestningartillkallat kommitté ochför utredaatten
frågor inomvissarisker i fredstida samhälletdet samt

iKommitténscivila hartotalförsvarets uppdragdel.
vissa uppdrag.nära sammanhang medavseenden ett LEMO:s
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civilaDet iförsvaret, meningen rikets beredskap att
möta krig krigsfara,och påi förmåganbaseras hög grad

påfrestningaratt hantera fredstida risker.och

Med hänsyn till förhållandenaredovisadede har LEMO
fåttdels vissagöra antaganden kommande beslutom av

statsmakterna, dels avgränsat utredningsuppdraget till
att de berörda myndigheternas uppgifter inomavse det
civila försvaret. uppgifterDeras fredstidaavseende
påfrestningar riskeroch behandlas den nämndaav nyss
kommittén, antagithar benämningen riskut-Hot- ochsom
redningen.

Detta har tilllett inteatt det varithar möjligt att
göra bedömningar rörande berördadenoggrannare myn-
digheternas framtida uppgifter och resursbehov. Upp-
giften redovisaatt konsekvenserna sammantagna be-av
sparingar cirka tredjedel nuvarandeom en av resurs-
användning ledningför i fred intehar därför kunnat
lösas helt.

Genom beslut den november12 överlämnade regering-1992
till frånskrivelseLEMO Margot Wallström,en ord-en

förande socialdemokraternaför i värmland, Philipoch
Johnsson, ordförande för socialdemokraterna i Karlstad.

föreslåsskrivelsenI att försvarsverksamheten i
Karlstad skall utvecklas bl.a. att göra kommunengenom
till internationelltett utbildning,förcentrum forsk-
ning utvecklingoch rörande kriser och katastrofer av
olika slag.

Genom beslut den 18 överlämnade regeringen1993mars
till riskutredningenHot- och frånskrivelse lands-en
hövdingen i Värmlands län, Eliasson.Ingemar skrivel-I

redovisas plan för att utveckla tillKarlstadsen en
frågorcentrum för rörande riskhantering, räddnings-

tjänst civiloch beredskap.

tvåEftersom de skrivelserna ibehandlar stort sett
då frågansak och liggernärmast inomsamma förramen
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riskutredningensHot- och kommituppdrag har LEMO
överens med denna att den övervägaskall förslagen om

iett centrum för utbildning, forskningKarlstad och
utveckling kriserrörande olikaoch katastrofer av
slag.

bedrivandeArbetets1.2

översynen civiladet ledningförsvarets organi-harav
särskildserats delutredning inom LEMO.som en

För biträdaatt iexperter dettaLEMO arbete för-som
ordnade chefen för Försvarsdepartementet den 19 mars

byråchefen avdelningschefen1992 Ulf Broström och Göran
ÖCB,Forssên, avdelningschefen Nilsson,Roland samtSRV

januariden 26 förste1993 forskaren Göran Stütz, SPF.
Broström entledigades januariden 26 förord-1993 och
nades till biträdandedag isekreterare utred-samma
ningen.

Experternas varituppdrag har utföra preciseradeatt
utredningsuppgifter skriftligtsamt att muntligtoch

tillrapportera dem utredaren.

har intervjuerLEMO ett 20-tal med och föredrag-genom
ningar chefer och andra företrädare för berördadeav
myndigheterna sig bildskapat ordningnuvarandeen av
och frågornackdelar Vissamed denna. grundläggande har
behandlats vid seminariertre med drygt deltagare20
från berörda myndigheter m.fl.

Från iLänsstyrelsen VäxjöKronobergs län och kommun
inkommithar skrivelse med hemställan atten gemensam

Växjö blir lokaliseringsort för eventuell rädd-en
ningsskola.

hållitUnder arbetet har LEMO kontakt med ochHot-
riskutredningen Försvarsdepartementetssamt arbetsgrupp

finansieringsfrågorrörande vissa inom civiladet
försvaret Ag Kommun.
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rådgjortUtredaren har parlamentariskamed den refe-
tillär knuten LEMO.rensgrupp som

informerathar löpandeLEMO företrädare för berörda
centrala arbetstagarorganisationer arbetet ochom
berett tillfälledem framföraatt synpunkter.
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NULÄGE2 .

års reform2.1 1986

År inomgenomfördes betydelsefull reform den1986 en
Då infördescivila delen totalförsvaret. det led-av

ningssystem tillämpas.nusom

ledningen civilaöverBehovet att de delarnaav avse
års försvarskommittéstotalförsvaret framkom under 1978

Kommittén totalförsvaretsarbete. konstaterade att
olika blir vilketdelar allt beroende varandraavmer

samordning. Kommitténökar betydelsen ochsamverkanav
emellertid samordningen inte till-fann att fungerade

råddeföljdfredsställande och häravatt det som en
olika civila totalförsvarsfunktioner.obalans mellan

nivån,Kritiken riktade sig främst den centralamot men
på nivåer.bristerna där medförde problem även lägre

Kommittén regeringenföreslog därför att skulle under-
åstadkommamöjligheterna samordningsöka bättreatt en

på nivå.framför allt central

rationaliseringsin-fickseptember försvaretsI 1983
stitut i ledningenFRI över total-uppdrag att avse
försvarets civila delar och utarbeta sammanhängandeett
förslag till ledningsstruktur i krig.fred och Uppdrag-

årtill regeringen iet avrapporterades ett senare rap-
Ledningen civilaporten FRI rapport det3.84nr av

försvaret.

Våren propositionregeringenlade1985 fram en
ledningen civila198485:160 de delarnaom avav

i väsentligt institutetsföljdetotalförsvaret alltsom
förslag. juni riksdagengodkände det framlagdaI 1985
förslaget.

principernadetta beslutGenom lade statsmakterna fast
ledningsstruktur.för principer gälltharDessaen ny

juli innebär i följande.fr.o.m. den och korthet1 1986



26

inomVerksamheten civiladet försvaret är uppdelad i
tjugotalett funktioner sin funktionsansvarigmed var

på nivå.myndighet central indelningDenna ersätter den
tidigare uppdelningenanvända i civilförsvar psykolo-
giskt ekonomisktförsvar, övrigtförsvar och total-
försvar.

funktionsindelningenSyftet med är att förde;a ansvaret
för samordningen beredskapsförberedelserna i fredav
och påverksamheten krigsfara i nivånunder och kr;gav

regeringen.under Varje funktionsansvarig myndighet
iskall fred övergripandeha det ansvaret för att

krigsorganisation, krigsplanläggning och övr;ga
beredskapsförberedelser inom funktionen är samordnade.

krigsfaraUnder i krigoch funktionsansvarigaskall den
myndigheten samordna inomverksamheten funkt;onen.

Överstyrelsen ÖEFekonomisktför försvar föresom re-
formen hade för samordningen inomansvaret det ekono-
miska Överstyrelsenombildadesförsvaret till civilför

ÖCBberedskap har samordninçenför desom ansvar av
fredstida beredskapsförberedelserna inom hela det
civila försvaret särskiltoch med ett för funk-ansvar
tionen Civil ledning samordning.och

ÖCB itog samband härmed vissa samordnirgsupp-över
gifter påtidigare hade legat Försvarsdepartementetsom

dåvarande Civilförsvarsstyrelsen Rjksnämndenochresp.
för kommunal beredskap.

På nivåregional civilbefälhavarnahar länssty-resp.
till uppgiftrelserna att förverka att totalförsvaret

områdeinom såplanläggs krigiatt det vidochresp.
krigsfara kan föras enhetligmed inriktnirg. Plan-en

såvälläggningen skall samordnas civilamellan de myn-
digheterna inbördesoch mellan dessa ochorganen som
Försvarsmakten. krig civilbefälhavarnaskallI resp.
länsstyrelserna i samverkan med nilitäramotsvarande
chefer verka för största möjligaatt försvarseffekt
uppnås.
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årEnligt riksdagsbeslut skall kommunstyrelserna1985
påcivila totalförsvarsmyndigheterhögsta lokalvara

nivå ståndtillför attoch verka samverkan kommer
civilatotalförsvaretsmellan delar Försvars-och med

på nivå.makten denna

åt friståendeiuppdrog septemberLEMO konsult1992 en
intervjuer civilaatt genomföra ett antal det för-om

ledning. Under höstensvarets genomfördes st1992 30ca
intervjuer med företrädare myndigheter organi-för och

på nivåersationer skilda inom totalförsvaret. Syftet
fåintervjuernamed uppfattningatt problemvar en om

förändringsbehov inomoch civila ledningdet försvarets
på årgrundade erfarenheterna sedan 1986.

Uppdraget avslutades den december9 med konsult-1992
Ledningsstrukturen inomrapporten civiladet för-

svaret. gjordes avslutningsvisI rapporten be-en
dömning tolkning intervjuresultaten.och Bl.a.av
framhölls härvid följande:

Grundprinciperna i ledningssystem infördesdet somår intervjuade.1986 godtas flertalet Samtidigtavstår det klart finns väsentliga inslagatt det i
systemet inte helt har svarat emot för-som upp
väntningarna problematiskaeller är andrasom av
skäl - - - - - - .

ÖCBEtt problem inteär att har lyckats utveckla
tillräcklig samordningsorganstyrka inom detsom
civila påförsvaret. Bristen enhetlighet i de
centrala myndigheternas regionalaagerande gentemot
och lokala i utsträckningkan stor förklarasorgan
med att samordningsfunktionen är för kanMansvag.också mångatolka de uttalandena att de tyngreom
funktionsmyndigheterna sitt livlever eget ettsom

förmågan till omfördelningför attuttryck av
olika funktionermellan myndigheterochresurser

inte vad avvägnings-är den borde stärkaAttvara.
funktionen bör därför uppgiftangelägenvara en - -

svårtärEtt problem roll. ärannat SRV:s Det att
undgå finnsintrycket inomatt det kretsar SRV somÖCB:sinte accepterat samordningsorganhar roll som

civilainom försvaret. i vissadet därförharSRV
ÖCBkommit konkurrerasammanhang att samord-med om

ningsuppgiften - - - - - - - - - - - - - .
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Ytterligare påett problem är bristden konsekvens
tydlighetoch olika statliga myndighetersom upp-visar i sitt uppträdande gentemot kommunerna. Det
tidigare framgåtthar att kommunerna upplever denna

otydlighet påmycket besvärande. Bristen enhet-som
lighet skapar vilkaosäkerhet förutsättningarom somgäller för den kommunala beredskapen. situa-Denna
tion tillär påstor del bristenett resultat avÖCBsamstämmighet mellan och SRV. -- - -

Vissa studier2.2 utredningaroch efter 1986

följandedet redovisasI viktigare studier, utredningar
dyl. har utövat eller kan komma infly-att utövao. som

på ledningssystemetstande utveckling efter det att det
började årtillämpas 1986.

Överstyrelsens2.2.1 för civil lednings-beredskap
översyn 1989

Regeringen Överbefälhavarenåtuppdrog den 24 1988mars
ÖB ÖCBoch att tillgemensamt lämna förslag princip-
organisation ledningen påför inom totalförsvaretm.m.

nivåer.skilda

ÖB ÖCBoch lämnade juniden rapporten Totalför-8 1989
ÖBledning ÖCBsvarets kriserunder i krig.och och

framhöll därvid vissab1.a. att krav bör kunna ställas
på totalförsvarets ledningssystem, t.ex. att

ledningssystemet måste ledningmedge över hela-
landet,

ansvarsförhållanden, lednings-samverkans-, och-
rapporteringslinjer arbetsrutiner isamt största
möjliga utsträckning iskall sammanfalla fred, under
kriser i krig,och

samverkansbehoven militäramellan det civilaoch det-
måste påförsvaret tillgodoses ledningsnivåeralla

från fredstillstånd till krig,totalt
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på nivåeroch myndigheterchefer lägre självständigt-
måste kunna nödvändigasamverka och fatta beslut
inom övergripandeför inriktning,beslut ochramen

ledning måste frånoch samverkan kunna ske redan-
upphållsplats,freds-

motståndskraftledningssystemets olikamot former av-
måstesabotage bekämpningoch stärkas decen-genom

tralisering alternativa ledningsmöjligheter.och

ÖB ÖCB redovisadeoch vissa principeräven när det
gäller dels ledning inom inomförsvarsmakten och total-

civilaförsvarets påledningdel, dels och samverkan
nivå, nivåcentral högre regionaloch lägre samt lokal

nivå.

bil.I 198990:100, anförde föredragande6,prop.
statsrådet ÖB:s ÖCB:sanledningmed och förslag attav

principerdessa i stort sammanfaller med ord-nuvarande
ning och iatt han huvudsak sigkunde ställa bakom dem

påoch de krav totalförsvarets ledningssystem som
redovisades.

regeringens ÖCBI uppdrag den fick24 och de1988mars
funktionsansvariga myndigheterna också till uppgift att

ÖBunder medverkan och med stöd genomföraFRIav av
fördjupade förhållandenastudier inom olikadeav
funktionerna och operativasamspelet mellan denav
ledningen funktionsledningen.och Ansvarsfördelningen

påmellan ledningsorgan nivåerolika ocksåskullem.m.
klarläggas.

ÖCB:sResultatet inlämnades tillarbete regeringenav
den oktober20 med Ledningen1989 rapporten total-av
försvarets civila kriserdel under i krig.och

på ÖB ÖCBRapporten bygger förslagen och gemensamtsom
lämnade juniden 8 Förslagen1989. analyseras och ut-
vecklas. områden.Främst följandebehandlas
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Ledningssystemets principiella uppbyggnad

Funktionsindelningen funktionsbeskrivningaroch

påLedning ledningsnivåeroch skildasamverkan

Frågor påskydd och olikasambandom m.m.
ledningsplatser.

anledningMed denna rapport anförde föredragandeav
statsrådet i tidigare proposition:nämnd

åtgärderenligt minDet är mening angeläget att
vidtas för ledningen inomsnarast förbättraatt

civilatotalförsvarets idel under beredskap och
krig. principer ledningförJag att deanser som
redovisats i överstyrelsens rapport redan kannu
utgöra myndigheternasallmän grund för fort-en
satta arbete.

liggerDetta tilluttalande förgrund det fortsattanu
arbetet inom myndigheterna lednings-med att förbättra

inomberedskapen civiladet försvaret.

CFL-utredningen2.2.2.

regeringens bemyndigandeMed stöd januariden 17av
tillkallades i februari särskild1985 utredare1985 en

Dir. civilförsvarslagstiftningenöver1985:1 att se
CFL-utredningen.

tilläggsdirektiv Dir. fick utredningenGenom 1987:38
i terminologi inomuppdrag överväga iatt vaden ny som
dag civilförsvar,benämns över lagen 1960:513se om
beredskapstillstånd författningaroch de andra som
berörs därav överväga ytterligaresamt behovet led-av
nings- samordningsbestämmelseroch för totalförsvarets
civila del.

Utredningens redovisades i juni iuppdrag be-1989
tänkandet civilaSOU 1989:42 Det försvaret som
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innehåller tilldels förslagett lag bered-en ny om
skapshöjningar, tilldels förslagett lagen ny om
civilt ledningsförhållandenavariförsvar, bl.a. inom

civila försvaretdet och samverkan försvarsmaktenmed
redovisas. CFL-utredningens förslag remissbehand-har
lats.

Utredningens förslag bestämmelser för bered-om nya
skapshöjningar ihar resulterat lagen 1992:1403 om
höjd beredskap beredskapsförordningenoch 1993:242.
Övriga förslag, civiltbl.a. lag försvar,om en ny om

ibereds för närvarande Försvarsdepartementet.

civiltDen lagen iförsvar bedöms kunna trädanya om
tidigastkraft juli såvittden kommer,1 1995. Den nu

påverkakan bedömas, iatt utsträckningstor ansvars-
uppgiftsfördelningenoch inom civiladet försvaret.

återkommer till iLEMO vissadetta samband med deav
förslag iläggs följande.detsom

civilbefälhavarna2.2.3

Enligt direktiven till uppgifthar lämna för-LEMO att
till påslag totalförsvarets ledningsorganisation

nivå,regional bl.a. särskilda militär-behovet ochav
civilområden. anledninghar iLEMO med härav delbe-
tänkandet SOU 1991:112 Försvarsmaktens ledning

föreslagitbl.a. påregionalaatt den högre ledningen
militär sida julifr.o.m. den bör utövas1 tre1993 av
militärbefälhavare inom militärområde.sitt Detvar

ocksåblev statsmakternas beslut prop. 1991922102,
bet. 199192: FÖU rskr.12, 199192:337.

anslutning till militärområdesindel-I detta förslag om
ningen avsåganförde återkommautredningenattLEMO att
i frågortillett betänkande ledningenrörandesenare

civila utgångspunktdet försvaret samt attav som en
för detta arbete gälla militärbefälhavareborde att och
civilbefälhavare skall ha geografiskasammanfallande
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ansvarsområden. ofrånkomligt,är då,Det framhöll LEMO
frånminskningatt militärområdentillfem treen

delvisskapar förutsättningar civilbefäl-förnya
havarnas lednings- samordningsuppgifter.och

fråganhar därefterLEMO rikets indelningstuderat iom
civilområden liksom civilbefälhavareantalet ioch har
delbetänkandet CivilbefälhavarnaSOU 1992:106 bl.a.
föreslagit påregionalaatt den högre ledningen civil
sida fr.o.m. juliden bör civilbe-1 utövas1994 treav
fälhavare inom civilområde.sitt Gränserna för devar

civilområdenatre skall sammanfalla med motvarande tre
militärområden. ocksåDet blev statsmakternas beslut
prop. 199293:100, bet. 199293: FöU rskr.9, 199293:
333.

Även civilbefälhavarnas uppgifter iberördes nyss
nämnda idelbetänkande omfattningden bedömdessom
nödvändigt tillmed hänsyn delutredningens syfte att

civilområdenöverväga antalet civilbefälhavare.och
ianmälde anslutningLEMO dock härtill utredningenatt

återkommakunde behöva detaljerademed förslagmer
civilbefälhavarnasavseende uppgifter i ett kom-m.m.

årmande delbetänkande ledningenunder 1993 om av
totalförsvarets civila också.del. Det sker För-nu

återfinnsslagen i första i kapitel ihand detta8
betänkande.

Utvecklingen regional2.2.4 avseende samhälls-
förvaltning

erinrade iSom LEMO redan delbetänkandet SOUom
Civilbefälhavarna1992:106 regionutredningenlämnade

i juni betänkandet Regionala1992 SOU 1992:63 roller
perspektivstudie. betänkandetI presenterar ut-en-

redningen alternativanalys tre för uppbyggnadenen av
offentliga nivå.den verksamhetens regionala Läns-av

styrelsens iroll alternativ varierardessa kraftigt.

När det gäller geografiska indelningenden betonar ut-
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utformadeframtida regionerna börredningen att de vara
utgångspunkter. Regionerna börnäringsgeografiskaefter

samhällsplaneringensvidare utformade eftermervara
regioner böri Antaletär fallet.än vad dagbehov som

så fåinteiutredningen än dagenligt färre menvara
suveränitetnationalstatens utmanas.att

utredningsarbetet beslutadeFör fortsattadet rege-
tillkallaaugusti parla-ringen attden 27 1992 en

uppgiftberedning Dir. attmentarisk 1992:86 med
offentliga verksamhetensförslag denutforma upp-om

nivå.på regionalindelningbyggnad och

övervägaBeredningen inleda sitt arbete med attskall
statligai och denansvarsfördelningen mellan denstort

uppgiftsfördelningenDärefter skallkommunala sektorn.
båda administrativainom behandlas.de sektorerna Den

ocksånivåpå regional övervägas.indelningen skall
fråganBeredningen i sammanhanget taskall det omupp

organisationregionalastatliga myndigheters kanhur
indelning. Resultatettill eventuellt avanpassas en ny

redovisas senast den 1994.arbetet skall 1 mars

Förhållandena motiveratSverige sär-i västra har en
iskild länsindelningen landet.denna delöversyn avav

juliiVästsverigeutredningen be-överlämnade 1992
region iVästsverige utveck-tänkandet SOU 1992:66 -

föreslår i ettling. betänkandet attUtredaren som
enligtregionförbund kommunalförbunds-första steg ett

ilandstingbildas Hallands,modell där ochkommuner
fårÄlvsborgs länGöteborg och Skaraborgsoch Bohus,

utvecklingsfrågor.i övergripande Länssty-samverka
utvecklingsfrågorregionalaförrelsernas ansvar

diskuterartill ut-förbundet. betänkandetflyttas I
på slåockså möjligheten sikt deredaren att samman

Frågantill förberedslänen ett.fyra västsvenska
parlamentariskai tidigarevidare nämndanärvarande den

beredningen.

på in-uppfattning sikt tordeatt detDet är LEMo:s
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sådanaträffa förändringar inom regionaladen sam-
hällsförvaltningen att ledningsorganisationnuvarande
inom det civila påförsvaret nivåregional kommer att
påverkas. rimligEn bedömning är dock att omfat-mera
tande förändringar, t.ex. länsindelningen,avseende
inte kan förverkligas på år.ännu flera

2.3 Berörda myndigheters organisation m.m.

Överstyrelsen2.3.1 ÖCBför civil beredskap

Uppgifter

ÖCB har fyra huvuduppgifter, nämligen att samordna
beredskapsförberedelserna inom påciviladet försvaret

myndighetsnivåcentral samt att funktionsansvarigvara
myndighet för funktionerna Civil ledning och samord-
ning, Försörjning industrivarormed Transporter.resp
Uppgifterna ÖCB:sregleras dels instruktion1
1988:1122, idels beredskapsförordningen 1993:242.

ÖCB:s samordningsuppgift innefattar övergripandeett
regeringen frågorunder föransvar ärsom gemensamma

för civiladet försvaret bedrivsoch inom främst föl-
jande områden.

ÖCB förser statsmakterna med underlag för beslut om
civiladen ÖCBberedskapens inriktning. identifi-

analyserar förhållandenoch värderar härviderar,
påverkakan civila mål,den beredskapenssom upp-

gifter och resursfördelning.

ÖCB bedriver strategiska studier, genomför under-
lagsstudier lämnarsamt imetodstöd planerings-
frågor. ÖCB inriktar och perspektiv-samordnar
studier och programplanering inom civiladet
försvaret.

ÖCB har lednings-ett och systemansvar för kompe-
tensutveckling inom civilapersonal den delenav av
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ÖCB inrikta,skall samordna ochtotalförsvaret.
i vidmakt-stödja kompetensutvecklingen attsyfte

hålla personalutveckla kompetensen hosoch ar-som
beredskapsfrågor.betar med

ÖCB ÖB årligenövningargäller ochVad utger en
inomövningsverksamhetenförplangemensam

totalförsvaret.

På sårbarhetsområdet till attverksamhetensyftar
öka de bered-medvetenheten hos beslutsfattare om

i samhällsutvecklingenbörskapshänsyn tassom
sådanstödjautveckla metoder härför samtBIS,

ekonomiskt kunskapsmässigt.verksamhet och Bl.a.
universitetsutbildning igenomförs BIS.

ÖCB vidare vidtasamordnar arbetet med ochatt
åtgärderprioritera höja inomför att säkerheten

områdensamhällsviktiga är oundgäng-där datorstöd
ligt studier diskussioner berördaoch medgenom
myndigheter metodstöd rekommenda-samt ochgenom
tioner.

ÖCBsamordningfunktionen Civil ledningInom och tar
krigsplanläggningen inombl.a. fram underlag för det

civila studier,bedriva operativaförsvaret attgenom
regeringens operativautveckla försvars-beslut om

följa tillämpningen regionalaförberedelser, deupp av
mål- erforderligariskanalyserna före-utfärdaoch samt
skrifter uttagning,för för-undanförsel ocht.ex.
störing o.dyl.

Till funktionsansvaret samordnings-hänförs ochäven en
lednings-utvecklingsuppgift civila försvaretsdetav

tekniska i Därutöversystem det stödet detta.samt
finns särskilt signalskyddsberedskapenförett ansvar
inom civila innefattandehela försvaret, anskaf-det

underhållfning signalskyddsmaterieloch samt ut-av
bildning signalskyddspersonal.av
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Handlingsberedskap upprätthålls åter-regelbundetgenom
kommande ledningsövningar på högre och lägre regional
nivå särskildasamt kris- ÖCBkrigsspeloch där medver-
kar är ansvarig övningsledare. Funktionsövningarresp
under medverkan påmyndigheter ledningsnivåerallaav

ÖCB.genomförs vidBeredskapsläget regionaladeav
myndigheterna uppgiftermed inom funktionen följs upp

bl.a. möten enligt ett rullande besöksprogramgenom
isamt funktionensrapport beredskapsläge.om

ÖCB ocksåsamordnar den kommunala beredskapsplanlägg-
ningen utbildnings-och övningsverksamhetenoch i kom-

ÖCBVidare medverkar tillmunerna. förbättraatt säker-
heten i ÖCBde kommunaltekniska administrerarsystemen.
de statsbidrag utgår ändamål.för dessasom

ÖCBInom transportfunktionen samordnar beredskapsverk-
samheten hos trafikverken och den beredskapsplanering

transporter utförs länsstyrelser civil-av ochsom av
befälhavare, följer påutvecklingen transportområdet
och bedriver utredningar till planeringengrund för
inom hela funktionen.

ÖCB för beredskapsplanläggningen landsvägs-ansvarar av
transporter. Kris- åkerier,krigsviktigaoch lastbils-
centraler, transportförmedlingsföretag, bärgningsföre-
tag och busstrafikföretag planläggs s.k. K-företag.som
ÖCB inriktningen planläggningen,anger beslutarav om
planläggning följeroch resultatet medan länssty-upp
relsen genomför planläggningen.

investeringarDe gjorts, till vissoch delsom som
pågår, omfattar anskaffning batteridrivna drivme-av
delspumpar i syfte att drivmedelsförsörjningentrygga
för landsvägstransporter vid elavbrott samt ABC-skydds-
materiel för chaufförer.

Ansvarsområdet när det gäller funktionen Försörjning
industrivarormed omfattar industriellaalla branscher

i näringslivet utom energi- livsmedelsproduktion.och
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beredskapsåtgärderna följande.ärviktigasteDe

till klargöraattFörsörjningsanalyser syftarsom
kris-krigsviktigatillgång tilloch varorbehov av

tjänster.och

föreskrifterFöretagsplanläggning förmed ansvar
nyplanläggning ochråd, kontinuerligallmännaoch

aktuellthållning befintliga planer.av

statlig ersättning förBeredskapsavtal avtal om
tjänsterochproduktion,viss för leverans av varor

lagring.församt ev.

Forskningutveckling, framtagande sub-t.ex. av
råvara import-minskastitut inhemsk för attur

utvecklingstrategiska ochberoendet avvarorav
elektronikkom-vissainhemsk produktion bl.a.av

ponenter.

Finland-Norge-Sverige ochKrishandelsavtal mellan
kris.iSverige bilateralt handelsutbyteför en

Lagring strategiska varor.av

bildasregeringenskrig besluteller efterI annars
ÖCB:sdåFörsörjningskommissionen övertarFK som

området industrivaror.Försörjninguppgifter inom med
utbildning ochbl.a.förbereds fredDetta genom1

övning krigsplacerad personal.av

organisation och resurser

ÖCB verkatjuli haomorganiserades efter attden 1 1991
år delvisorganisationen,i i tidigarefem den varsom

ÖEF.frånett arv

sakenheteravdelningar.Organisationen indelad iär tre
uppnå indeladeflexibilitet är sakenheternaFör att -
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inte i fasta underenheter arbetsområdeniutan med-
ansvariga Arbetsområdenaschefer. uppgifter och per-

årligensonalresurser bestäms i verksamhetsplaneringen.

Vidare finns informationscentrum,ett ekonomi- ochen
dataenhet samt personalenhet.en

påPersonalresurserna fördelas

verksledning med stab
samordningsavdelningen
Ledningsavdelningen exkl
transporter
Transporter
Avdelningen för Industriell
försörjning 53
Ekonomi- och dataenheten 16
Personalenheten 14
Informationscentrum 11
Totalt anställda147

ÖCB:s finansieradesverksamhet 199293 med medel som
frånanvisades fjärdeanslag under sjätteoch huvud-

titlarna enligt följande förteckning.

Uppgifter Anvisat % av
belopp total
tkr

Funktionsuppgifter Civil %127 586 35
ledning samordningoch

Funktionsuppgifter 180 %803 50
Industriell försörjning

Funktionsuppgifter 4 %776 1
Transporter
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Administrativa stöd-
funktioner 349 606 14

%362 771 100summa

räddningsverkstatens SRV2.3.2.

Uppgifter

frågorförvaltningsmyndighetär central förSRV be-om
frågorfolkningsskydd, innefattande landtransporterom

frågorfarligt räddningstjänstgods, samtav om sane-
frånring radioaktivautsläppefter ämnen kärn-av en

månteknisk anläggning, i inte uppgiftden ärdetta en
myndighet.för annan

i räddnings-SRV:s verksamhet regleras huvudsak av
tjänstlagen civil-1986:1102, omtryckt 1992:948 och
försvarslagen 1960:74, omtryckt samt de1984:1026
författningar har utfärdats stödmed dessasom av

Uppgifterna i instruktionlagar. dels SRV:sanges
i beredskapsförordningen1988:1040, dels 1993:242.

framgår ansvarigden myndighetatt är förAv SRVsenare
funktionen Befolkningsskydd räddningstjänst.och

viktigaste uppgifter iSRV:s kortfattat detanges
följande.

rådgivning,Ledning, samordning, information och
tillsyn

områdetinomVerksamheten omfattar framtagande be-av
nationell inter-slutsunderlag för statsmakterna, och

nationell bevakning utveckling händelser, med-ochav
i nationellt internationelltverkan och regel- och

standardiseringsarbete organisations- och metod-samt
utvecklingsarbete.

utvecklings-Verksamheten omfattar dessutom och samord-
ningsåtgärder statliga rädd-avseende den och kommunala
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ningstjänsten samt det beredskapsförberedelsearbeteav
sammanhänger med befolkningsskydd räddnings-ochsom

tjänst i krig. Vidare omfattar verksamheten styr-annan
påverkan såsomning och föreskrifterarbete med och
råd, rådgivningallmänna i övrigt information tilloch

statliga och kommunala myndigheter, näringsliv, intres-
seorganisationer och allmänhet.

verksamhetsområdet ingårI samordning tillsynenav av
transporter farligt tillsyngods, den kommunalaav av
räddningstjänsten ledningsamt beredskapsförbere-av
delser genomförs för befolkningsskyddet rädd-ochsom
ningstjänsten i krig.

Utbildning övningoch

Uppgiften utbildningomfattar främst för räddnings-
tjänsten sotningsväsendet,och grundutbildning och
övning till civilförsvarsorganisationenpersonalav

grundutbildningsamt övningoch för beredskap kärn-mot
energi- allvarligaoch andra olyckor.

Materielförsörjning

Verksamheten i första teknikutveckling,omfattar hand
vårdanskaffning, underhålloch skyddsutrustning förav

allmänheten, utrustning för räddningstjänstens krigs-
organisation, utrustning särskildaför insatser, dvs.
utrustning olje-för kemikaliebekämpningoch och för
internationella insatser, varnings-samt och sambands-
system.

Internationella insatser

områdetVerksamheten inom regeringens uppdragavser
rörande beredskap räddningsinsatserdels för vid
katastrofer utomlands, hjälpinsatserfördels utomlands
vid flyktingkatastrofer.akuta Verksamheten omfattar

också biståndsinsatserför närvarande inom förramen
suveränitetsstödet till baltiskade länderna.
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inkl. teknisktErsättningar stödför skyddsrum m.m.

vidOmrådet teknisktersättningar stödochomfattar
bristtäckningsproduktion skyddsrum,ochnybehovs- av

utnyttjande tunn-modernisering skyddsrum,stora avav
behållaåtgärder i övrigt för attsamtlar och bergrum

krigsdugligt skicki under-befintliga skyddsrum genom
håll brister.tillrättande ochfeloch av

inkl. teknisktledningsplatser stödErsättning för
m.m.

Området teknisktersättningar stöd förochomfattar
räddningstjänsten iproduktion ledningsplatser förav

tillbyggnadi krig ifred samband med ochoch om-ny-,
installationerbrandstationer sambands-,samt avav

ingårförsörjningsutrustning. Vidarevarnings- attoch
kompletteringsåtgärdermoderniserings- och andragenom

vidmakthålla funktion.ledningsplatsernas Därutöver om-
området teknisktplanering stöd för produk-fattar och

ÖCBpåkrigtionen ledningsplatser i föruppdrag avav
nivå.påledning samordningfunktionen Civil lokaloch

organisation och resurser

förvaltning iorganiseratär centralmedSRV en
räddningsskolor i Revinge, Skövde,Karlstad och fyra

förvaltningen ärRosersberg Sandö. centralaoch Den
verksamhetsområdenaindelad i sakavdelningar förfyra

befolkningsskydd, utbildningräddningstjänst, tek-och
liksomnik administration. Avdelningarna,samt fören

generaldirektör-räddningsskolorna, direkt underlyder
en.

vid förvaltningen för-den centralaPersonalresurserna
budgetåret pådelades under 199293

Verksledningen 3
Informationssekretariatet 3
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Planerings- utvecklings-och 13
sekretariatet
Befolkningsskyddsavdelningen 33
Räddningstjänstavdelningen 39
Utbildningsavdelningen 67
Tekniska avdelningen 77
Administrativa avdelningen $§
Totalt anställda283

räddningsskolornavidPersonalresurserna de fyra var
anställda.466

budgetåretFör följande199293 beräknades kostnader
intäkter milj.kr.och

Uppgift IntäkterKostnader

Ledning, samordning,
rådgivning 92 8m.m.
Utbildning övningoch 306 61
Materielförsörjning 287 14
Internationella insatser 40 40
Ersättning för skyddsrum 420
Ersättning för 1edn.platser 62
Bidrag till frivilligorg.
m.fl. 67 4
Forskning utvecklingoch 75
Investeringar i anläggnings-
tillgångar 33
Övrigt tjänsterexterna 16 16
Totalt 1 398 143

Finansieringen fjärdesker fyra överanslaggenom
huvudtiteln.

för psykologisktstyrelsen försvar2.3.3 SPF

Uppgifter

är förvaltningsmyndighetcentralSPF för det psyko-
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logiska iskall denna egenskap leda ochförsvaret. SPF
rikets psykologiskaplanläggningen försvar,samordna av

säkerhetspolitikensprida totalförsvaretochkunskap om
myndigheters informationfrämja och samordna andrasamt

områden.inom dessa

uppgifter i instruktionregleras delsSPF:s SPF:s
i beredskapsförordningendels 1993:242.1988:853,

framgårsistnämnda ansvarig myndighetärden attAv SPF
funktionen Psykologisktför försvar.

viktigaste uppgifter ärSPF:s

Planläggning, utbildning övningoch SPF:sav
krigsorganisation

underhålltillVerksamheten rekryteringomfattar och av
krigsorganisation HitSPF:s och beredskapsverk. räknas

också säkerhetsfrågor utbildningsambands- och samt och
övning krigsorganisationen.av

verksamhetsområdet också utvecklingenInom faller av
bevakningsmetoder radio-utländska och TV-programav

bedrivs i Statsvetenskapliga insti-samverkan medsom
tutionen vid universitet.Göteborgs

Informationsberedskap regionalahos centrala, och
myndigheterlokala mediersamt

informationsberedskapMed strategierplaner, ochavses
organisation informa-med syfte att trygga korrekten
tion till vidmedborgarna större olycka, katastrof

fredstida störning ieller samhället, liksom iannan
kris krig.och

höja informationsberedskapenI den kommunalasyfte att
inför krigkriser initierat utbildning ioch har SPF

myndighetsinformation.hanterandet Utbild-kommunalav
några årningen isker sedan mellan länssty-samverkan
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relser och kommuner under medverkan SPF.av

tillStöd i dess beredskapsplanläggning samtpressen
underhåll ingår ocksåkrigsnät iTT:s denna verk-av
samhet. åtgärderHärmed praktiska tidnings-föravses
produktion -distribution förhållanden.och under störda

Forskning, studier utvecklingoch

huvudområden,Denna verksamhet inomsker nämligentre
opinionsforskning, forskning rörande nyhetsinflöde och
nyhetsvärdering forskningsamt informationrörande vid
störningar i samhället.

initierar långsiktigSPF understödjeroch därutöver och
mångvetenskaplig forskning vid universitet hög-och
skolor aktivtsamt utvecklar ett samarbete utländ-med
ska forskare.

Information säkerhetspolitik och totalförsvarom
till allmänheten

Huvuduppgiften inom verksamhetsområdedetta är att
sprida kunskaper säkerhetspolitik och totalförsvarom
och främjaatt och myndigheters infor-samordna andra
mation härom produktionbl skrifter ochgenom a av
filmer till skolan, frivilligrörelser och allmänheten

påäven språk.främmande

organisation och resurser

nio såharSPF anställda. litenI expert-en pass
myndighet sker integreratSPF arbetet och utansom
snäva gränsdragningar verksamhetsområden.mellan

olikaKostnaderna för budgetåretverksamheter under
framgår199293 tabellen nedan.av
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gersonå; Kostnad tkrVerksamhet

Planläggning, 1 050ut- 2,5
övningbildning,

Informationsbered- 1851
skap m.m.

Forskning 4552 1m.m.

Information sä- 1,5 2 205om
kerhetspolitik m.m.

Administration 4 8452
inkl. löner
Totalt 9 9 740

Totalförsvarets chefsnämnd TGN2.3.4

enligt instruktionen iskall verkaTCN 1988:1041 fred
samordning myndigheternasför de centrala verksamhetav

inom totalförsvaret.

särskiltNämnden skall

följa samhällsutvecklingen i förlandet och verka-
iatt de krav totalförsvaret ställer beaktassom

samhällsplaneringen,

på områdenfölja utvecklingen inom och utom landet-
därvidbetydelse för totalförsvaret ägnaochav

åt frågoruppmärksamhet kräver samordnandesom
åtgärder,

till planeringen ledningsövningarmedverka att av-
samordnas,

myndigheter informerasverka för berördaatt om-
samordningsfrågorviktiga beredskapslägetoch om

inom totalförsvaret,
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berörda statliga rådoch kommunala myndigheterge-
och rekommendationer till ledning för planerings-
arbetet.

ingårnämndenI ledamöter kabinettssekreteraren isom
Utrikesdepartementet, rikspolischefen, överbefälhavaren
och chefen för Försvarsstaben, cheferna för Kustbevak-

överstyrelsenningen, för civil beredskap, Statens
räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar,
Kommerskollegium, Socialstyrelsen, Telestyrelsen,

jordbruksverk,Statens Arbetsmarknadsstyrelsen, Statens
invandrarverk, Närings- teknikutvecklingsverket,och
ordföranden i Elförsörjningsnämnden, verkställande
direktörerna i Sveriges Radio Aktiebolag Sverigesoch
Television Aktiebolag civilbefälhavaresamt en som
regeringen utser.

Vid nämnden finns ett kansli kanslichefmed endeen som
tjänsteman.

såkan, närTCN erfordras, utarbeta och utge gemen-
grunder för samordnad verksamhetsamma och plan-en

läggning inom totalförsvaret.

Nämnden ståendetillsatthar beredning för samord-en
ning uppföljningoch telekommunikationsfrågornam.m. av
inom totalförsvaret, totalförsvarets teleberedning
TTB. enligt årskall regeringsbeslutTTB bl.a.1987

sårbarhetstudera och utarbeta rekommendationer för
krigsskyddsplaneringen i telekommunikationsnät samt
påverka myndigheterna i planeringen telekommu-av
nikationerna så att beredskapskraven beaktas.

civilbefälhavarna2.3.5 CB

Enligt förordningen 1981:978, ändringsenaste
rikets1993:538 indelning i militär- civil-ochom

områden finns civilområden,f.n. fem nämligenm.m.
Södra, civilområdenaVästra och Mellersta samt Nedre

Övre civilområden.Norrlands och Norrlands
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civilområdevarje finns är landshöv-I CB,en som en av
civilområdet.dingarna varje finnsinom ettHos CB

Kansliernakansli förleds omfattarchef.av ensom
personår ärnärvarande och11, 9, 19, 9 11resp.

Örebro, östersundibelägna Malmö, Göteborg, resp.
Luleå. krig kanslierna varderaomfattarI 100-135

då militär-är samgrupperade medochpersoner resp.
på krigsuppehållsplats.särskildbefälhavare MB

Enligt förordningen instruktionmed för1988:1121
civilbefälhavarna i förskall de fred verka att total-

civilområdeinom höjdförsvaret under beredskapresp.
får enhetlig inriktning. Planläggningen skallen sam-

såväl civila myndigheternaordnas mellan de och organen
inbördes militära myndigheter-mellan dessa och desom

ledningsövningarleder bl.a. och samordnar ut-CBna.
civilområde.bildning inom resp.

krig regeringenseller beslutI efter skall CBannars
uppnås.möjligaverka för största försvarseffektatt De

därvid enligt instruktionenskall

sådan civila myndig-verka för att verksamhet hos-
heter och andra betydelse för för-harorgan, som
svarsansträngningarna, bedrivs enhetlig in-med en
riktning,

försvarsåtgärderna,civilasamordna de-

militärbefälhavarentillsammans förmed verka att-
civila militäradet och det försvaret samordnas,

tillgångarcivilområdesverka för att fördelasresp.-
såutnyttjas försvarsansträngningarnaoch att

främjas.

enligt instruktionen särskild uppmärksam-skall ägnaCB
frågaåt i Befolkningsskyddhet verksamheten ochom

sjukvård,räddningstjänst, PsykologisktHälso- och
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försvar, Ordning och säkerhet, vissaTransporter samt
försörjningsfrågor.

Enligt riksdagens beslut prop 1992932100, bet.
199293:FöU 9, rskr. 199293:333 myndigheternaskall
Civilbefälhavaren i Södra civilområdetoch Västra samt

ÖvreNedre Norrlands civilområdeoch Norrlands upphöra
juniden två30 och myndigheter,1994 benämndanya

Civilbefälhavaren i Södra civilområdet,Norraresp.
bildas juliden 1 lokalisering1994 med till Malmö

Luleå.resp.

civilområdenaDe tre skall ha med nuvarande tre
militärområden sammanfallande gränser.

pågårUtredningar för närvarande myndigheter-deom nya
organisation, bemanningnas m.m.

Länsstyrelserna2.3.6

Länsstyrelsen enligtskall länsstyrelseinstruktionen
1990:1510 i fred till uppgiftha

tillståndatt följa länets och behov,noga-

främjaatt länets utveckling befolkningensoch-
bästa,

att verka för målenatt de fastställda nationella-
inom olika fårsamhällssektorer igenomslag länet
och

att för den statliga förvaltningen i länet, isvara-
mån någonden inte myndighet har ansvaret förannan

särskilda förvaltningsuppgifter.

Länsstyrelsen för inomverksamheten mängdansvarar en
viktiga samhällsområden bland civiladem den försvars-
beredskapen räddningstjänsten. Påoch områdedetta

instruktionenskall länsstyrelsen enligt
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frågorverka för enhetlighet i är försom gemensamma
civiladet försvaret,

utbildning frågorsamordna i är försom gemensamma
civiladet försvaret,

bedriva operativa studier krigs-underlag försom
planläggningen inom civiladet försvaret,

samordna planeringen, inriktningen uppföljningenoch
ledningsövningar inom civiladet försvaret.av

Länsstyrelsen försvarsområdesbefäl-skall samverka med
åstadkommahavaren för att enhetlig inriktning ochen

ledning totalförsvarets olika ändamåls-delar ochav en
enlig användning civila militäraochav resurser.

krigI skall länsstyrelsen civilahögsta total-som
försvarsmyndighet inom länet verka för att största
möjliga uppnås.försvarseffekt Länsstyrelsen skall
därvid

civila försvarsåtgärderna,samordna de

sådanverka för att civilaverksamhet myndig-hos
heter och civilaandra har betydelse förorgan som
försvarsansträngningarna bedrivs enhetligmed en
inriktning

samrådi försvarsområdesbefälhavarenmed verka för
civilaatt det och militäradet försvaret samordnas,

verka för tillgångarlänetsatt fördelas och ut-
sånyttjas att försvarsansträngningarna främjas.

Länsstyrelsen inomskall länet särskiltha ett ansvar
funktionernaför

civil ledning samordning,och
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ordning säkerhetoch m.m.,-
befolkningsskydd räddningstjänstoch-
psykologiskt försvar,-

sjukvård såvitt socialtjänst,hälso- och m.m., avser-
miljö- hälsoskydd,och

såvitt transportsamordningtransporter, ochavser-
landsvägstransporter,
livsmedelsförsörjning m.m.,-
energiförsörjning,-
försörjning industrivaror.med-

Organisation iför länsstyrelsernaoch fredresurser
i krig varieraroch starkt länen.mellan Detsamma

gäller för länsstyrelsenden del har huvud-av som
beredskapsfrågorna.ansvaret för

Enligt instruktionen varjeskall länsstyrelse ha en
Civillänsexpert försvarsberedskapför och rädd-

ningstjänst.

Vid finns särskildlänsstyrelser försvars-flertalet en
eller beredskapsenhet med anställda.10 50-

2 3 7 Kommunerna. .

Enligt olika speciallagarkommunallagen 1991:900 och
skyldigheter inomihar kommunen fred befogenheter och

socialtjänsten,främst skolväsendet, plan- och bygg-
renhållning civilavfallshantering,väsendet, och

räddningstjänstförsvarsberedskap och samt vatten och
avlopp.

fårvid höjd i krig ytterligareberedskap och kommunen
uppgifter. vid krigshjälpskall t.ex. behov utgeDen
enligt krigshjälp. Vidare har kom-lagen 1964:47 om

vissa uppgifter ransoneringar.i samband medmunen
frånföräven dem kommun,Kommunen ansvarar annan som

till vistas iföljd krigsskada utrymningt.ex. ochav
kommunen.
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fredsorganisation varierar kraftigtKommunernas be-
påroende bl.a. förutsätt-storlek och andra lokala

ningar. krigsorganisationen.gällerDetsamma Här är en
ocksåliksomsträvan, övrigtför beträffande länssty-

övergå från till krigsorganisationrelserna, att freds-
så få förändringar möjligt.med som

påi olikaBeredskapsförberedelserna bedrivskommunerna
sätt. större planläggningende kommunerna genomförsI

särskild befattningshavare förvaltning,vid varjeav en
inriktass.k. beredskapsplanerare. Arbetet ochen

dåsamordnas centralt placerad beredskapssamord-av en
mindre iårkommuner arbetet större utsträck-Inare.

ning tillkoncentrerat beredskapssamordnaren.

Vanligtvis uppgiftenär att beredskapsplanerarevara
tillikauppgift.samordnare största kom-Deresp. en-

påhar dock heltid.beredskapssamordnaremunerna en
Normalt lyder beredskapssamordnaren i sindenna roll

kanslichefen.under inte alltid,Det gäller ofta, men
även inomde räddningstjänsten,har placeratssom
räddningschefen undantagen. flera kommuner lyderI

direktsamordnaren under kommunstyrelsen.
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FRÅGORGRUNDLÄGGANDE3 .

ledning ochövervägauppgift att sam-tillharLEMO
råder stundtalsDetcivila försvaret.ordning detav

omfattningenochinnebördenmeningar avdelade om
därförharförsvaret. LEMOciviladetbegreppet

avgränsadefiniera ochnödvändigt attfunnit det vara
inledningsvis i dettagörsbegreppet. Detinnebörden av

kapitel.

också s.k.deninnebördenkapitlet utvecklas avI
förhardenansvarsprincipen, attdvs. enansvarsom

imotsvarandei harfredsamhällsverksamhet ansvar
fortgå, liksom för attdå skallkrig, verksamhetenom

utgångs-vidtas.beredskapsåtgärder Mederforderliga
in-samhällsverksamhetenansvarsprincipen äripunkt

viktiga funk-totalförsvareti förantaldelad ett
funk-ochfunktionsbegreppettioner. Innebörden av

funk-läggsdiskuteras. Förslagtionsansvaret nyom
tionsindelning.

förändringarbetydandeårs innebärförsvarsbeslut1992
förutsättningarfråga hotbilder andraochi somdeom

planering.totalförsvaretsförligga till grundskall
vilkakapitelavslutningsvis i dettaredovisarLEMO

ledningsorganisationen deförkonsekvenser nyasom
medföra.p1aneringsförutsättningarna bör

civila försvaretDet3.1

att hafredsbevarandeTotalförsvaret skall genomvara
beredskap attsammansättningsådan ochstyrka, enen

i sambanduppoffringarandraangripares ochförluster
rimligasigvårt inte terutnyttja landförsök attmed

fredsbevarandeförhållande tilli fördelarna. Den
lindraståförmågan ochemotattuppgiften löses genom

verkningar.krigets

samhället.heladrabbarkrig totalt ochärEtt modernt
ståmåste för attsamverkamilitäraCivila och resurser
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emot krigets påfrestningar. Detta är tanken bakom
begreppet totalförsvaret, i beredskapsförordningensom
1993:242 definieras på följande sätt.

Hed totalförsvar den verksamhetavses somär nödvändig för att förbereda införlandet
yttre hot och för att ställa samhälletomtill krigsförhållanden. Under krigsför-hållanden omfattar totalförsvaret hela den
samhällsverksamhet då skall bedrivas.som

Totalförsvaret såledesär ingen myndighet eller organi-
sation utan omfattar i krig samhällets totala ansträng-
ningar. I fred omfattar totalförsvaret den verksamhet

är nödvändigsom för att förbereda landet inför krig
och krigsfara.

Samhällets beredskap inför krig krigsfaraoch bestäms
väsentligen inneboendedess stryktålighetav styrka,
och omställningsförmåga samt beredskapsåtgärderdeav

vidtas försom att möta påfrestningarfredstida och
risker. Men samhället utvecklas efter fredstida
förutsättningar och värderingar. Därför behövs
kompletterande beredskapsåtgärder för att möta krig och
krigshotande situationer.

militäraDen beredskapen upprätthålls försvarsmaktenav
med stöd ett flertal civilaav myndigheter, organisa-
tioner och enskilda. Enligt statsmakternas beslut utgör
Försvarsmakten fr.o.m. juliden 1 1994 myndighet.en

civilaDe beredskapsförberedelserna omfattar mängden
olika samhällssektorer. De berör därför statliga myn-
digheter, kommuner, landsting och kyrkliga kommuner
liksom företag och enskilda.

Enligt års1992 försvarsbeslut är civiladet försvarets
huvuduppgifter

att värna civilbefolkningen- mot verkningarna av
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krigshandlingar kriser krigsamt under och trygga en
livsnödvändig försörjning,

kriser krig stödja försvarsmakten,att under och-

fullföljande uppgifter,att, för dessa underav-
upprätthållakriser i krig viktigasteoch de sam-

hällsfunktionerna.

Definitionen uppgiftsför-totalförsvarbegreppet ochav
innehåller någrateckningen civilaför det försvaret

ibland olika, nämligenord ochtolkas yttre hotsom
kriser. tillDetta leder oklarhet berörda myn-om
digheters uppgifter och 199192:102Iansvar. prop.
preciseras till allvarliga, krigshotandebegreppen
internationella kriser neutralitetssituation.och en

Enligt höjd höjdlagen beredskap är1992:1403om
antingenberedskap skärpt högstaberedskap eller

Är ÄrråderSverige i krigberedskap. högsta beredskap.
råder sådanaSverige i krigsfara eller utomordent-det

förhållandenliga krigär föranledda äratt detsom av
Sveriges Sverige varitutanför gränser eller att harav

fåri krig krigsfara, regeringeneller besluta om
skärpt Enligthögstaeller beredskap. uppfatt-LEMO:s
ning höjdär lämpligtberedskap begrepp att ut-ett

såvälnyttja in krignär gäller täckadet att och
krigsfara allvarliga, krigshotande internatio-som

kriser neutralitetsituation.nella och en

utgångspunkt i definitionenMed totalför-begreppetav
civiltanförtsoch vad har att medLEMOsvar som anser

vid höjd civilaförsvar beredskap skall deavses sam-
dåhällsverksamheter bedrivas.skallsom

sådanacivilaI fred omfattar det försvaret beredskaps-
åtgärder nödvändiga vid höjdär för beredskapattsom

civila uppgifter,lösa det försvarets värnadvs. att
civilbefolkningen, försörjninglivsnödvändigtrygga en

upprätthålla vik-stödjaoch försvarsmakten samt de
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tigaste samhällsfunktionerna. Detta betyder emellertid
inte nödvändigtvis beredskapsåtgärderatt inom alla de
samhällsverksamheter då bedrivasskall behöversom
inordnas under begreppet civiladet försvaret i fred.

återkommerLEMO till idetta avsnittett senare om
funktionsindelningen.

såledesLEMO civiltatt med iförsvaranser fred skall
civilade beredskapsåtgärderkompletterandeavses som

är nödvändiga påför att, den bas fredstidadetsom
samhället utgör, kunna lösa civiladet försvarets upp-
gifter vid höjd beredskap.

Förmåga vilkaatt avgöra kompletterande beredskaps-
åtgärder är nödvändiga förutsätter kunskapsom denom
bas det fredstida samhället utgör.som dennaI bas
ingår beredskapsåtgärderde vidtas för att mötasom

påfrestningarfredstida ingår,risker.och enligtDe
mening, inteLEMO:s i civila Sådanadet försvaret.

åtgärder, främjar iatt hänsyn samhällsutvecklingensom
tilltas påfrestningarde särskilda risker och kansom

i kriguppträda krigsfaraoch minimeraroch behovetsom
särskilda beredskapsåtgärder, bör emellertid in-av

iräknas civiladet försvaret.

harLEMO här använt uttrycken civiladet försvaret och
civilt försvar. Enligt mening börLEMO:s synonymt
härmed kunna utnyttjas civilabegreppet den delen av
totalförsvaret. Däremot intebör benämningen
civilförsvar åsyftadanvändas för här verksamhet.

Ansvarsprigcigen3.2.

Sedan länge tillämpas i Sverige den s.k. ansvars-
principen för ledning civiladet försvaret. Denav
innebär att den har för samhällsverk-som ansvar en

isamhet fred har motsvarande i krig ochansvar
krigsfara, då fortgå,verksamheten skall liksom förom
att erforderliga beredskapsåtgärder vidtas.
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förAnsvaret landets införberedskap krig krigsfaraoch
naturligtvisär främst statlig angelägenhet. Verk-en

samheten berör emellertid i hög grad även kommuner,
landsting kyrkligaoch liksomsamfund företag och
enskilda organisationer i omfattningstorsom svarar
för att angelägna blir tillgodosedda.behov Dessa orga-
nisationers uppgifter inom totalförsvaret regleras

lag, föreskrift eller avtal.genom annan

samhällets omställning till krigsförhållanden och andra
extraordinära måstesituationer kunna ske snabbt och
smidigt. finnsDet riskstor för att storaen omorga-
nisationer tillleder förvirring,oklarhet och vilket
givetvis särskilt allvarligt i situation närvore en
osäkerheten särskiltär Människorstor. bör, trots de

förhållandenaändrade yttre i krig krigsfara,och kunna
känna igen sig myndigheteroch de vilkamed de har att

ocksågöra. Men det är viktigt ledningsmetoderatt de
tillämpas i fredstida så långtdet samhälletsom möj-

ligt tillämpas i Såvälkrigstid. organisation som
metoder för ledning samhällets hela iverksamhetav
krig, utom militära,den påskall därför bygga de
principer gäller i fred.som

krigsförhållandenaMen påställer krav förändringar och
kompletteringar.

sålundaDet kan nödvändigt att organisa-vara anpassa
tionen och ledningsformerna till behovet samverkanav
med Försvarsmakten, självfallet organiseras med ut-som
gångspunkt från krigstidade kraven.

Särskilda tvärsektoriella ledningsorgan in-kan behöva
rättas inomför att geografiskt ansvarsområdeett in-
rikta och skildasamordna funktioner inom civiladet
försvaret mål.mot gemensamma

krigI eller under förhållandenandra utomordentliga
finns ett stort behov att fördela och kraftsamlaav
knappa ändamål.olikaför För tillgodoseresurser att
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nödvändigt inrättadessa sär-behov kan det attvara
skilda ledningsorgan befintligaeller redan ytter-ge
ligare befogenheter och resurser.

Sådana särskilda ledningsorgan antingenkan vara orga-
niserade i civilbefälhavarnaoch verksamma fred t.ex.

krigsorga-i videller förberedda trädaatt verksamhet
nisering regeringens särskilda besluteller efter

Försörjningskommissionen. förra ärt.ex. det falletI
huvuduppgiften i beredskapskaraktärfred renodladav

till krigsuppgifterna.och helt kopplad

Emellanåt myndigheteranförs den synpunkten att som
primärt till krigsberedskapeninrättadeär med hänsyn

åläggaslämpligen uppgifter iskulle kunna det freds-
införtida särskiltsamhället, avseende beredskapen

påfrestningar risker.fredstida häravoch Innebörden
villansvarsprincip.kan sägas omvänd LEMOvara en

sådant särskildainte iförfarandeettutesluta att
framhållalämpligt vill attfall skulle kunna menvara

åsyftad beredskapskaraktärmyndigheter med här renodlad
på sådanasiginte särskilt bör tautan uppdrag upp-

gifter.

på utredningen Dir. 1993:4närmastDet ankommer om
påfrestningar fredstidarisker i samhället attdetoch

sådana motiverade.särskilda ärbedöma uppdragom

Ansvarsprincipens tillämpning innebär ansvaret föratt
mångapåberedskapsåtgärdernafredstida är delatde

påpå samordning demhänder. ställer kravDetta aven
Ävenledningsnivåer. i krig samordningolika behövs en

ansträngningarna inriktasskall motför att gemensamma
mål säkerställas.med Försvarsmakten LEMOoch samverkan

ikapitel samordningsbehoveti fredbehandlar senare
krig.resp.

framhålls ledning näratt ordet199192:102I prop.
i vissacivila totalförsvaretgäller delendet den av

intryckfel ochavseenden kan leda tankarna avge
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ledning i militär mening. ledning enligtMed skall,
propositionen, inom civilatotalförsvarets del väsent-

förstås sådanaligen samordning,verksamheter som
prioritering information.och

biträder uppfattningen ledning civilaLEMO att detav
försvarets olika funktioner innebördhar änen annan
ledning i militär mening. funnitdäremotLEMO har att
begreppen leda till missför-samordna lederresp.
stånd frågaioch oklarhet uppgifts- ochom ansvars-
fördelning.

CFL-utredningen använder i sitt betänkande SOU
civila1989:42 Det försvaret skildade begreppen

inriktning samordningoch verksamhets-resp.
orienterad ledning funktionsledning för att markera
olika myndigheters uppgifter.

Enligt innebärSvensk ordbok leda utövaatt bestäm-
inflytandemande över viss verksamhet.

inriktaMed och samordna LEMO attavser ange gemen-
målövergripandeoch civilaför den totalför-samma

på nivåersvarsverksamheten olika övergripandeoch ange
inriktning prioriteringaroch följasamt och ut-upp

ingår ocksåvärdera verksamheten. uppgiftenI att se
till erforderlig stånd.att tillsamverkan kommer

ingårDäremot inte att ställa preciserade uppgifter
till olika effektuerande i detaljeller attorgan
fördela tillhörDetta uppgiften att leda.resurser.

Funktionsbegreppet,3.3 funktionsansva; m.m.

utgångspunkt iMed ansvarsprincipen är samhälls-
indeladverksamheten i ett antal för totalförsvaret

viktiga funktioner.

varjeFör funktion enligtär, beredskapsförordningen,
på nivåfunktionsansvarig myndighet central utsedd.en

ocksåförordningenI övriga myndigheter medanges upp-
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gifter inom olikade funktionerna.

förordningenI vidare vissa myndigheteratt äranges
beredskapsmyndigheter. Med beredskapsmyndighet avses en
myndighet verksamhet har stor betydelse för total-vars

sådanförsvaret. myndighetEn skall fortsätta sin verk-
samhet höjdunder beredskap enligt beredskapsförord-
ningen. myndighet inteEn är beredskapsmyndighetsom
skall höjdunder beredskap såfortsätta sin verksamhet
långt möjligtdet är tillgångentill påmed hänsyn

förhållandenapersonal och i övrigt.

Beredskapsförordningen gäller för statliga myndigneter
under regeringen med undantag försvarsmakten. för-Iav
ordningen erinras enligtatt lagen 1988:1385om om
Sveriges åliggerriksbank Riksbankendet att ansvara
för påberedskapsplanläggningen bank- betalnings-och

område.väsendets Vidare erinras iatt det bl.a.om
lagen 1964:63 kommunal finnsberedskap bestån-om
melser uppgifterkommunala i totalförsvaret sant attom
Svenska kyrkans centralstyrelse leder och samordnar den
kyrkliga beredskapen. lagen 1981:1216 kyrkligI om
beredskap finns bestämmelser domkapitlets förom ansvar
den kyrkliga beredskapen inom stiftet.

intresse i ocksåAv sammanhanget är förordningen
1991:1195 offentligadet skolväsendet krigunderom

vidoch krigsfara lagen skyldighet1982:1004m.m., om
näringsidkare,för arbetsmarknadsorganisationer fl.m

iatt delta totalförsvarsplaneringen, förordningen
1989:205 byggnads- reparationsberedskapenochom
BRB, kungörelsen 1973:206 motorreparations-om
tjänsten skildaMRT samt avtal mellan staten och
sveriges Radio Sveriges TelevisionAB, ochAB Teracom
Svensk Rundradio verksamheten vid krigAB krigs-ochom

påfara. De utgör exempel inomhur företagsenare en
viss bransch åtagit sigavtal uppgifterhar inomgenom
totalförsvaret.

Olika myndigheters enskildaoch organisationers
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uppgifter inomoch medverkan finnstotalförsvaret
således på skildareglerade sätt för-lag,genom-
ordning vissa myndighetereller Föravtal. är verk-

hänförd tillsamheten funktionsbegreppet, för andra
myndigheter liksom enskilda organisationerför gäller

ordning. någotfinner därför anledningLEMO attannan
innebördenberöra funktionsbegreppet och de andraav

myndighetsformerna för organisationsatt ellerange en
uppgifter i totalförsvaret.

Enligt ledning civila198485:16O deprop. om av
delarna totalförsvaret är funktions-syftet medav
indelningen att fördela föransvaret beredskapsför-

iberedelserna fred och för verksamheten under
krigsfara på nivåni krigoch regeringen.under En
funktion enligtskall propositionen innefatta för

viktig någontotalförsvaret verksamhet kräver formsom
statlig styrning.centralav

Enligt beredskapsförordningen vissahänförs myndig-
heters inomverksamhet till funktioner.totalförsvaret

Funktionsindelningen alltsåär sättett att uttrycka de
statliga myndigheternas uppgifter inom totalförsvaret.

på såsomDet sker dock även sätt,andra bl.a. attgenom
beredskapsmyndigheter instruktioner ochanges, genom

verksförordningen 1987:1100. den före-Igenom senare
skrivs myndighetatt skall beakta de ställskraven som

hänsyn till totalförsvaret.av

allmänna föreställningenDen torde att medvara en
funktion samhällsverksamhet särskild be-avses en av
tydelse för totalförsvaret. föreställningDenna styrks

att det ofta talas funktionsansvar i verti-ettav om
kal påledd, myndigheterdvs. även regionalatt och

nivålokal funktionsledningsansvar.har ett börDet
också intenoteras att myndigheterbara ävenutan
företag, organisationerandra enskildaoch har upp-
gifter inom olika funktioner.
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samhällsutvecklingen innebär organisationatt och
metoder för att olikastyra och genomföra samhälls-
verksamheter i ständigtfred förändras. inteärDetta
minst dåiaktuellt dessa dagar samhällsverksamheter

hittills bedrivits ihar offentlig regi bolagiserassom
privatiseras.och motiverarDetta översyn ochen

prövning funktionsbegreppet funktionsansvaret.ochav

Ett tillskälannat funktionsindelningenatt över ärse
funktionsansvarigaatt mångamyndigheter i in-fall har

volverats i samordningsverksamhet ibland haren som
upplevts onödigt belastande tidskrävandeoch försom
såväl den samordnande myndigheten funktionsan-desom
svariga. utgångspunkt iMed civiladet försvarets
uppgifter ifrågasättakan del de nuvarandeman om en av
funktionerna finnasbör kvar funktioner i detsom
civila försvaret även verksamheten iskall fortsättaom
krig. Omvänt möjligen någrakan finnas inrättaskäl att

funktioner.nya

sådan utgå frånEn översyn enligtbör LEMO att ned en
funktion inom civiladet försvaret bör främst avses en
samhällsverksamhet särskild vidbetydelse höjd be-av

utgångspunktredskap imed civiladet försvarets upp-
gifter någonoch kräver statligform centralsom av
styrning. funktion vidarebörEn normalt beröra flera
myndigheter organisationeroch behöver samordnassom
inbördes och med andra verksamheter.

sådanaFör funktioner skall funktionsansvarigautses
centrala myndigheter. Huvudsyftet funktionsin-med
delningen bör däremot inte fördelaatt ansvaretvara
mellan dessa eller statligade myndigheternasange
beredskapsuppgifter. Det sker bl.a.senare genom
heredskapsförordningen myndigheternasoch instruk-
tioner.

vill förhållandet,LEMO understryka detatt att en
verksamhet enligt de föreslagna integrunderna hänförs
till funktion inom fårtotalförsvaret, inte tolkasen
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inga vidberedskapsförberedelser vidtasatt behöversom
myndigheter.berörda funktio-Avgörande för urvalet av

vidär verksamheten berör i mening,att samhälletner
är till civilabetydelsefull hänsynmed det försvarets
uppgifter och att den behöver samordnas med annan
verksamhet.

funktionsansvarig myndighet i krig, inomEn bör ramen
för inomstatsmakternas beslut, leda verksamheten funk-
tionen i betydelsen utöva infly-att ett bestämmande

Myndighetentande. i utsträckningskall den detsom
behövs samordna denna inomverksamhet med verksamhet
Försvarsmakten vid myndigheter,och andra organisa-
tioner etc.

funktionsansvarigfred bör myndighetI i samverkanen
med myndigheterandra berörda

målenutarbeta underlag för statsmakternas beslut om-
för funktionen i krig,

för erforderligaatt beredskapsförberedelsersvara-
vidtas,

för budgetering beredskapsförberedelserna,svara av-

krigsplanläggningför att genomförs,svara-

för utbildasatt övningarpersonal och attsvara-
genomförs

till regeringenregelbundet redovisa beredskaps--
läget.

Ansvarsprincipen innebär idet äratt de flesta fall
pånaturligt självklartoch vilken myndighet funktions-

någonläggas.ansvaret skall finns intedelI fallen
sådan Dåmyndighet. olikakan alternativ väljas, näm-
ligen påuppgiftenatt läggs myndighet med uteslu-en

påberedskapsuppgiftertande myndigheteller meden
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fredstida uppgifter nära tillanknyter uppgifternasom
inom funktionen. Regeringen funktionsansvarigabör utse
myndigheter.

beredskapsförordningenI redovisas för närvarande även
övriga myndigheter uppgifter inommed funktion. Enen
uppräkning detta slag alltidkommer bristeratt haav
eftersom den är begränsad till statligaden sektorn.

har nämntsSom har även kommuner, landsting, företag
viktigam.fl. uppgifter inom olika funktioner. ärDet

också svårt påatt avgöra vilka myndigheter regional
nivå skall redovisas under funktionsom t.ex.resp.
länsstyrelserna uppgifter inomhar rad funk-som en
tioner. Vissa myndigheters verksamhet kan ha storen
betydelse för funktion utan ledningsupp-att de haren
gifter inom funktionen. ifrågasätterLEMO starkt
behovet lämplighetenoch övriga myndigheteratt medav
uppgifter inom påfunktion räknas sättdeten upp som

Möjligen någrasker. ikan finnasdet fallnu ett behov
redovisaatt delfunktionsansvarigas.k. myndigheter.av

tillämpningMed funktionsbegreppet ochen ny av en ny
fördelning funktionsansvaret statligakommer fleraav
myndigheter än för närvarande att ha beredskapsupp-
gifter utan att verksamheten tillhänförs funktionen
och därmed ha uppgifter inom civiladet för-anses
svaret. LEMO fortsättningsvisatt bör alla stat-anser
liga myndigheter, skall sinfortsätta verksamhetsom

höjdunder beredskap, benämnas beredskapsmyndigheter.
Vissa beredskapsmyndigheter åläggastilläggikan ett
funktionsansvar.

beredskapsmyndighetEn iskall fred planera för att
under höjd beredskap inta krigsorganisationkunna egen

vidta åtgärderoch övriga för den beredskapenegna
enligt beredskapsförordningen. Regeringen bör utse
beredskapsmyndigheter.
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sammanfattningsvis LEMOanser

statliga myndigheter sinfortsättaskallatt som-
höjd bör benämnasverksamhet under beredskap

i ordning,beredskapsmyndigheter särskildoch anges

beredskapsmyndighets uppgifter iböratt enen anges-
förordning instruktion,generell ocheller

funktion inom civila försvaret böratt med deten-
särskildsamhällsverksamhet betydelseavses en av

utgångspunkthöjd i civilaunder beredskap med det
någonuppgifterförsvarets kräveroch formsom av

statlig styrningcentral behöveroch samordnassom
myndighetermellan flera eller medochorgan annan

verksamhet,

varje funktion funktionsan-att för bör utses en-
svarig myndighet,

funktionsansvarigatt myndighets uppgifter bören-
i förordning instruk-generell ochelleranges en

tion,

landstings, kyrkligaatt kommuners, kommuners samt-
åliggandenföretags enskildas ioch och medverkan

totalförsvaret bör regleras lag ochellergenom
avtal.

Förslag till funktionsindelning3.4 ny

utgångspunkt påi funktionsbegreppet,Med den syn som
föregåenderedovisats ihar avsnitt, övervägthar LEMO

i vilken utsträckning funktioner finnasnuvarande bör
funktionkvar inom civiladet försvaret deellersom om

utgå. också någrabör kunna har övervägtLEMO om sam-
hällsverksamheter, inteför närvarande betecknassom

funktioner inom civiladet försvaret, börsom ges en
sådan beteckning följaktligen funktions-och att nya
ansvariga myndigheter bör utses.
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Vid övervägandena rörande de funktionernanuvarande har
utgått från målbeskrivningarLEMO de för funktionresp.

framgårsom 199192:102 beskrivningarsamt deav prop.
ÖCB:shar redovisats i tidigaresom nämnda lednings-

översyn.

inteLEMO har funnit anledning föreslå någraatt för-
ändringar frågai följande funktioner, nämligenom

Ordning och säkerhet- m.m.,

Utrikeshandel,-

Hälso- sjukvårdoch- m.m.,

måstePostbefordran dock funktionsansvarig- annan
myndighet utses när Postverket bolagiseras,

Telekommunikationer,-

Livsmedelsförsörjning- m.m.,

Flyktingverksamhet,-

Landskaps- fastighetsinformation,och-

Energiförsörjning.-

har särskiltLEMO övervägt innebörden funktions-ochav
följandeansvaret för funktioner, nämligen Civil led-

ning och samordning, Befolkningsskydd räddnings-och
tjänst, Psykologiskt försvar, Transporter, Arbetskraft

Försörjningsamt industrivaror.med övervägandenDessa
redovisas i kapitel till6. har lettDe att funktionen
Civil ledning föreslås Övrigasamordning utgå.och
funktioner i denna finnasbör kvar. Funktions-grupp
ansvaret för åligger ÖCB,iTransporter, fred börsom
vid höjd åläggasberedskap särskild Transportkom-en

Någramission. frågaändringarandra i funktions-om
föreslås inte.ansvaret
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fråga övriga funktionernaI de nuvarande gör LEMOom av
följande bedömning.

Funktionen Domstolsväsende inteuppfyller dem.m.
kriterier för funktion har angett. Verksam-LEMOen som
hetsområdets civilabetydelse för det försvarets huvud-
uppgifter motiverar inte funktionsbeteckning. Funk-en

utgå.tionen bör myndigheter uppgifterDe harsom nu
inom funktionen bör beredskapsmyndigheter.vara

Uppgifterna i krig kriminalvårdenkrigsfara inomoch
kan lösas utan funktion.att verksamheten betecknas som
Kriminalvårdsstyrelsen är statlig myndighet ochensam

Kriminalvårdbör beredskapsmyndighet. Funktionenvara
utgå.bör

Funktionen Socialförsäkring i krighar stor bety-m.m.
mångadelse för befolkningen och för samhällsverksam-

inkl.heter Försvarsmakten. Funktionen fin-bör därför
kvar inteäven tillden alla delar uppfyllernas om

kriterier.LEMO:s

Den funktionennuvarande Skatte- och uppbördsväsende
utgå.bör inte kriterieruppfyllerDen de för funk-en

tion kvarståRiksskatteverketharLEMO angett. börsom
beredskapsmyndighet.som

Prisreglering, Skolväsende Kyrkligoch beredskap har
tidigare betecknats funktioner olikaharsom men av

utgått.skäl finner inte föreslåanledningLEMO att de
återinförasskall funktioner. Myndigheter medsom

ransoneringför regleringoch ochansvar av varor
tjänster vid höjdbör beredskap till uppgift attges
även för erforderlig prisreglering. Skolverk-svara

i krigsamheten krigsfaraoch regleras förord-genom
ningen 1991:1195 offentligadet skolväsendet underom
krig vid krigsfaraoch kyrkliga verksamhetenDenm.m.
regleras lagen 1981:1216 kyrklig beredskap.genom om

LEMO har övervägt Byggnadsverksamhet, Motorrepara-om
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tionstjänst Vädertjänstoch bör betecknas funk-som
tioner inom civila Pådet försvaret. grund sär-deav
skilda beredskapsarrangemang finns inom dessasom om-
råden såemellertid inteLEMO att behöver skeanser
även iverksamheterna väsentligtallt uppfyllerom
kriterierna funktionför inom civiladet försvaret.en
Byggnadsverksamheten förordningenstyrs genom

angående1989:205 byggnads- reparationsbered-och
skapen motorreparationstjänstenoch kungörelsengenom
1973:206 motorreparationstjänsten. särskildaGenomom
avtal har samverkan reglerats mellan och försvars-SMHI
makten. är förbliSMHI och bör beredskapsmyndighet.

Med stöd regeringens bemyndigande statsrådethar Boav
Lundgren april tillkallatden 1 särskild1993 utre-en

Dir.dare 1993:55 med uppdrag lagstift-att överse
ningen områdetfinansiellaför det krigsför-under
hållanden. Enligt direktiven skall utredaren bl.a.
pröva funktionsansvaret för funktionen Enskild för-
säkring beredskapsplaneringsansvaretsamt förm.m.
bank- kreditväsendet.och Mot bakgrund härav lägger

inga iLEMO förslag dessa avseenden.

såledesLEMO att samhällsverksamheter enligtanser
följande förteckning bör betecknas funktioner inomsom

civiladet försvaret. framgårförteckningenAv även
vilken myndighet bör funktionsansvarig. somsom vara

framgått föregåendehar ifrågasätterdet be-LEMOav
hovet lämplighetenoch övriga myndigheteratt medav
uppgifter inom funktionen påräknas det sättupp som
sker för närvarande.

Funktion Funktionsansvarig Anmärkning
myndighet

Ordning och säkerhet Rikspolisstyrelsen
m.m.

Utrikeshandel Kommerskollegium
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Funktion runktionsansvarig Anmärkning
myndighet

Befolkningskydd räddningsverkStatens ävense
räddningstjänst kapitelöoch

Psykologiskt för- Styrelsen för ävenpsyko- Se
logiskt försvar kapitel 6svar

Socialförsäkring Riksförsäkrings-
verketm.m.

Hälso- sjuk- Socialstyrelsenoch
vård m.m.

Postbefordran Postverket När Post-
verket
bolagi-

seras
måste
funk-
tionsan-
svaret
prövas

Telekommunika- Telestyrelsen
tioner

ÖverstyrelsenTransporter för ävenSe
civil beredskap kapitel 6
resp.
Transportkommissionen

Livsmedelsförsörj- jordbruksverkStatens
ning m.m.

Arbetskraft Arbetsmarknadsstyrelsen ävense
kapitel 6
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Funktion Funktionsansvarig Anmärkning
myndighet

Flyktingverksamhet invandrarverkStatens

Landskaps- och Statens lantmäteri-
fastighetsinforma- verk
tion

Energiförsörjning Närings- teknik-och
utvecklingsverket

Försörjning Överstyrelsenin-med för ävenSe
dustrivaror civil beredskap kapitel 6

resp.
Försörjningskom-
missionen

3.5 Planeringsförutsättningarnas konsekvenser för
ledninqsorqanisationen

års1992 försvarsbeslut innebär betydande förändringar
frågai hotbilderde och andra förutsättningarom som

liggaskall till grund för totalförsvarets planering.
förutsättsDe kända redovisasoch intedärför här.vara

planeringsförutsättningarnaDe påverkar inya betydande
civilagrad det försvarets omfattning utformning ioch

fred. Det gäller naturligtvis främst omfattningen av
och avvägningen skildamellan fysiska beredskapsåt-

såsomgärder till exempel anordnande skydd, anskaff-av
ning materiel och reservanordningar lagringav samt av

Så länge ambitionerna härvidlagvaror. varierar inom
rimliga påverkasgränser inte fredstidaden lednings-
organisationen. påverkasDäremot iden hög grad av
vilken ambition skall gälla studier,för utred-som
ningar, planläggning, utbildning övningar.och
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förhållandenföljande vidLEMO att bör beaktasanser
överväganden ledningen i civilafred det för-om av

beredskapsåtgärdernafredstida införsvaret, dvs. deav
krig krigsfara.och

försörjningsberedskapen utredningarInom bör och plan-
beredskapsåtgärderläggning liksom fysiska lagring,

långvarigaberedskapsavtal företag inför krigmed etc,
neutralitetsskedenoch betydligt ikunna tonas ochner

inriktasstället mot att säkerställa ett snabbt genom-
förande Försvarsmaktens mobilisering och samhälletsav

Överstyrelsenkrigsorganisering i övrigt. civilför
ÖCB åtgärderberedskap vidtagit ihar redan rikt-den

ningen. Bl.a. har antalet s.k. K-företag reducerats
Åkraftigt. sidanandra bör större uppmärksamhet än

hittills åt återtagningsproblemet.ägnas det s.k.
måsteBl.a. förutsättningarna realismen iför och en

såvälstyrkeuppbyggnad militärt civilt klarläggassom
bättre än för närvarande. Sammantaget leder dessa
förhållanden enligt mening tillLEMO:s att resurserna

hållaför skildaatt planer aktuella kan reduceras
såväl regionalt.centralt vissDäremot behövssom en
utökning studierför utredningarochav resurserna

återtagningsproblemet.kring

ocksåLEMO planläggningenatt omfattandeanser av
utrymning och undanförsel i invasionsamband med en
nästan helt kan upphöra. möjliggörabör vissDetta en

påreducering nivå.personell regionalfrämst

Genom att det strategiskas.k. överfallet har foku-
i påserats totalförsvarets planering ställs ökade krav

beredskapsåtgärder i flera avseenden.

Sålunda åt stryktålig-bör större uppmärksamhet ägnas
heten i reparationsberedskapen vid tekniskaoch de

såsomförsörjningssystemen elförsörjning, telekom-
munikationer, informationssystem och transporter. Den
pågående områdenprivatiseringen inom ställadessa kan

påstörre regionala myndig-krav centrala statligaoch
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heter att kunna formulera beredskapskrav följaoch upp
att nödvändiga beredskapsåtgärder vidtas.

samverkan med Försvarsmakten vid strategisktett över-
måstefall förberedas bättre än f.n. börDetta väsent-

ligen ske övningar påstudierochgenom gemensamma
skilda nivåer. måste hållasOmfattande planer, som
uppdaterade, inteskall utarbetas.

Vid ett strategiskt överfall ledningentorde behöva
utövas starkt decentraliserat. utökad övningsverk-En
samhet behövs ändamåldärför påför detta främst den
regionala nivån.och lokala

återkommer iLEMO kapitel till besparingsmöjligheter7
ledningsorganisationen.i den fredstida plane-De nya

ringsförutsättningarna bör enligt meningLEMO:s sam-
mantaget kunna tillleda påreduceringarpersonella
både nivå.central regionaloch vissaI avseenden
behöver dock påkompetensen nivåregionalfrämst för-
ändras.
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BEREDSKAPSÅTGÄRDERNASAMORDNING AV4. DE FREDSTIDA

ibehandlar avsnitt samordningen iLEMO detta fred av
beredskapsåtgärdercivilade kompletterande är nöd-som

påvändiga för fredstidaatt, den samhälletbas detsom
utgör, kunna lösa civila uppgifter vidförsvaretsdet
höjd beredskap. intebehandlar däremotLEMO behovet av
samordning inför fredstidaberedskapsförberedelserav
påfrestningar pårisker.och Det ankommer närmast Hot-

riskutredningenoch Dir. överväga.1993:4 att

Allmänt4.1

gårUtvecklingen i intesamhället snabbt. gällerDet
påminst området.tekniskadet Produktionsprocesser,

insatsvarorurval kontinuerligt.förändras Detav m.m.
svårigheterär förenat i följamed detaljstora att

utvecklingdenna i vidtaoch att alla avseenden kunna
till utvecklingen beredskapsåtgärder.anpassade Detta

enligt tvåleder uppfattning till viktigaLEMO:s
slutsatser.

åtgärderDels att de vidtasbehöver för attsom upp-
rätthålla så långtcivil möjligtgod beredskapen som
bör integreradutgöra fredstidadel samhälletsen av
utveckling. också åtgärdernainnebärDet iatt första
hand bör vidtas eller förberedas dagligendemav som

frågorna.hanterar

Dels att beredskapsförberedelserna tillkoncentreras
sådana pådelar verksamheten idär kraven säkerhetav
måluppfyllelsen måstesärskiltär Prioriteringstora.

tillske att planlägga väsentliga.enbart det mest

Arbetet med att utveckla civilaoch bygga för-detupp
påpräglades insvaret ända 1980-talet starkav cen-

tralstyrning, delvis påförknippad med krav mycket
detaljerad planläggning administration.och Detta

på dåvarandearbetssätt särskilt civil-märkbartvar
område också påförsvarets försörjningsområdet ochmen
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finns i ickekvar oväsentlig omfattning idag.ännu
Detaljplanläggningen, alltid kräver ständigtsom
återkommande måsterevideringar, i utsträckningstornu
ersättas översiktlig kartläggning vissaav en mer av
förhållanden grund för i a;lvarligagerandetsom en
situation.

viss förståsplanläggningEn alltidär nödvändig,
främst för vilka stårklarläggaatt tillresurser som
förfogande ändamål.olika fårför Planläggningen dock
inte bli självändamål.ett viktigareärDet att det
finns förmåga att handla finnsän att det planeren som
inte alltid är förankrade i verkligheten.

sådantMed ett insatsernasynsätt detaljeradkan för
och formaliserad förmånplanläggning minska till för
sådana utåtriktade beredskapsförberedelsermer som

tillsyftar öka handlingsberedskapenatt berördahos
befattningshavare utnyttjaatt kunna de samlade

måstelägetsefter krav. Därför viktökadresurserna
vidläggas kvalitativade i planeringen.aspekterna

Beslutsfattare i statliga myndigheter, kommunala organ,
företag organisationeroch bibringasskall god kunskap

sina förmågauppgifter vid dåhöjd beredskap och attom
sin ocksåleda verksamhet. bör möj-De kunskapges om

ligheterna i fredstidaatt det tillmedverkaarbetet
fortçåendeatt beredskapsaspekterna ibeaktas den

samhällsutvecklingen. innebär infcrmations-,Detta att
utbildnings- fårövningsverksamheten särskildoch be-

tillgångtydelse för tillatt skapa kompetent personal
förmågamed att leda höjdoch hantera verksamhet under

beredskap.

nivå4.2 Lokal

Enligt åliggerlagen 1964:63 kommunal beredskapom
det ikommun fredstid vidtaatt de förberedelserenvar

erfordras för iatt kommunen sinaskall kunna lösasom
åliggerlagen angivna uppgifter krig. Härvid det kom-1
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erforderligbl.a. verka för attmunstyrelsen att sam-
ståndtill olikaordning verk-mellan kommunenskommer

samhetsområden.

såvälåläggs tillselänsstyrelsen att attlagI samma
påbedrivessjälva verksamhetenförberedelsearbetet som

ändamålsenligt bered-sätt samt samordnas medett annan
skapsplanläggning försvarsverksamhet.och

uppfattningenligt inteär klarlagt kom-Det LEMO:s om
samordningsansvar även verksam-munstyrelsens omfattar

civila myndigheterheter lokala ochandrasom organ
polis, börför, t.ex. post, tele, kyrkan. Detansvarar

därför vilkaklaras kommunstyrelsenut befogenheter
förhållande sådanai tillskall ha verksamheter. Detta

är särskilt samordning ökarangeläget när behovet av nu
många övergåri tilltakt med att verksamheter bolags-

privatiseras.form eller

frågaCFL-utredningen i sitthar behandlat denna
föreslårbetänkande samladeoch att kommunstyrelsens

blir i författning enligt följanderegleratansvar
förslag:

för18 Kommunstyrelsen har ansvaret att de§
fårkommunala beredskapsförberedelserna en

påenhetlig inriktning genomförsoch ett
ändamålsenligt sätt. Förberedelserna skall

i statligagenomföras berördasamverkan med
myndigheter landstinget.och

tillKommunstyrelsen skall att beredskaps-se
bedrivsförberedelserna för den verksamhet som

i statliga myndigheter,kommunen lands-av
tinget, kyrkliga organisationerkommuner samt

får enhetlig inriktning attföretag ochoch en
ståndtillkommer emellan.demsamverkan

Enligt uppfattning bör kommunstyrelsen lag-LEMO:s ges
skyldighet vidtastadgad beredskapsförberedelseratt de

höjd bered-krävs för den verksamheten undersom egna
åläggasskap. Härvid bör kommunstyrelsen att ansvara

får enhetlig inriktningför förberedelseratt dessa en
på ändamålsenligt Förberedel-och sätt.genomförs ett
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bör igenomföras näraserna samverkan med berörda stat-
liga myndigheter, landsting kyrkligaoch kommuner.

ocksåLEMO fåatt kommunstyrelsenanser bör lagstadgad
skyldighet att verka för att de beredskapsförberedel-

statliga myndigheter, landstinget,ser, kyrkligasom
kommuner olika organisationersamt och företag vidtar,
samordnas inte bara med kommunens verksamhet utanegen
även sinsemellan. då,blir sådanDet med bestäm-en
melse, kommunstyrelsen har initiativetatt ta tillsom
de överläggningar krävs för att denna samord-m.m. som
ning stånd.skall tillkomma frågaNär det är stat-om
liga myndigheter är givetvisdet endast den verksamhet

bedrivs inriktning påmedsom kommunen som avses.

Lägre nivå4.3 regional

Länsstyrelserna enligtskall förordningen 1990:1510,
ändringsenaste 1993:572 med länsstyrelseinstruktion

bl.a. verka för att de målenfastställda nationella
inom olika fårsamhällssektorer igenomslag länet. I
länsstyrelsen möts huvuddelen de sektorsintressenav

tillsammans utgörsom grunden för civiladen bered-
skapen.

Länsstyrelsens uppgifter inom civiladet iförsvaret
fred översiktligt i länsstyrelseinstruktionenanges
54a S. uppgifter innebärDessa enligt meningLEMO:s
att länsstyrelsen skall

information dialogochgenom med kommuner och- sam-
verkande myndigheter förankra försvarsbeslut m.m.
och tillämpningdess regionaltlokalt,

att lämna planeringsunderlag, rådgenom och stöd-
till kommuner, landsting, samverkande myndigheter
samt berörda organisationer och företag verka för

planering och ett beredskapsförberedelsearbeteen
är tillanpassat målen,dels nationellasom de dels
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förhållandena,regionalade

följa och utvärdera kommunernas förberedelse--
arbete,

övning utbildningoch pröva kommunernas ochgenom-
förmågamyndigheternasde samverkande lösaatt

sina uppgifter vid höjd beredskap,

verka för iberedskapshänsyn samhällsplanering-
utvecklingoch BIS,-

Länsstyrelsen vidareskall försvarsom-samverka med
rådesbefälhavaren åstadkommaför enhetlig in-att en
riktning ledning olikaoch totalförsvarets delar ochav

ändamålsenlig användning civila militäraochen av
resurser .

Länsstyrelserna därtill enligt instruktionenhar ett
särskilt funktionernaför Civil ledning ochansvar sam-
ordning, Ordning Befolkningsskyddoch säkerhet m.m.,

räddningstjänst,och Psykologiskt försvar, Hälso- och
sjukvård såvitt socialtjänst, miljö- ochm.m., avser

såvitthälsoskydd, Transporter, transportsam-avser
ordning Livsmedelsförsörjningoch landsvägstransporter,

Energiförsörjning Försörjning industri-och medm.m.,
varor.

nivåHögre regional4.4

förordningen ändringAv 1988:1121, senaste 1993:296
framgårinstruktionmed civilbefälhavarnaför CB

bl.a.
II---

Civilbefälhavaren förskall verka att14 §
civilområdetinomtotalförsvaret höjdunder

får enhetligberedskap inriktning.en

Planläggningen i utsträckning ärskall den som
såvälnödvändig civilasamordnas mellan de

myndigheterna inbördesoch mellanorganen som
militäradessa myndigheterna.och de

får sådant ändamålCivilbefälhavaren för ett
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civila myndigheter statligahos med förvalt-
civilområdet,ningsuppgifter inom riks-utom

myndigheter, materialdagens begära att son
planläggningen in tillrör sänds honom och,

nödvändigt, föreskrivanär det bedöms attsom
fårinte innanberedskapsplan fastställas

samråd ägt med honom.rum

Civilbefälhavaren bedriva operativa studierskall
krigsplanläggningenunderlag för för detsom

civilområdet.civila inomförsvaret

civilområdetCivilbefälhavaren inom15 skall§

ledningsövningar,leda-
inriktningenplaneringen,samordna och upp-- följningen ledningsövningar inom civiladetav

försvaret,
civila myndig-verka för att personal hos de-

heterna utbildas sin i krigför verksamhet och
sådansjälv utbildning,anordna samt

frågorutbildning isamordna förgemensamma-
civiladet försvaret.

fårCivilbefälhavaren i utsträckningden som
behövs för planläggningsarbetehans eget ta del

krigsplanläggningen även myndigheter inomhosav
försvarsmakten.

framgårförordningen också fårAv att meddela läns-CB
styrelserna de föreskrifter behövs för planlägg-som
ningen civilområdet. fårinomtotalförsvaret CBav
också statligameddela myndigheterandra under rege-
ringen, myndigheterna inomutom försvarsmakten, före-
skrifter inriktningen de beredskapsförberedelserom av

civilområdet.berörsom

CB skall militärbefälhavarensamverka med MB för att
åstadkomma enhetlig inriktning ledningoch total-en av
försvarets olika ändamålsenligdelar användningoch en

civila militäraochav resurser.

regeringsbeslutetAv operativadet försvarsförbere-om
delsearbetet inom totalförsvaret F093173SSLP fram-
går att CB och skallMB utarbeta grundsynen gemensam

operativt planeringunderlag för totalförsvaretssom av
civilområdetinom militärområdetverksamhet ochresp.

delge berörda myndigheter denna.
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iframhölls delbetänkandetLEMO redan SOUanser, som
civilbefälhavarna, samordningsupp-1992:106 att de

framgårgifter förordningar igällande huvudsaksom av
lämpligaär fortsättningsvisoch även lösasatt de bör
CB. LEMO dock att det bör övervägas att CBav anser ge

ytterligare uppgift, nämligen den regelbundetatten
till regeringen redovisa i inomberedskapsläget stort
civilområdet. motiv finns.härförTre

sådanDels förstärker ordning för bered-CB:sen ansvar
civilområdet. åstadkomsinomskapen härigenomDels en

naturlig påverkankoppling ömsesidigmellan och en av
regionalade och centrala beredskapsförberedelserna,

vilket någraför närvarande imed undantag saknas det
löpande planeringsarbetet.

slutligen villDels erinra regeringen iattLEMO om
krig när civiladet gäller riktar sigdet försvaret
till civilbefälhavarna direktiv riktlinjer förmed och

såverksamheten. Regeringen bör idärför haredan fred
möjligtgod kunskap istyrka och svagheter desom om

olika delarna landet.av

nivå4.5 Central

Bakgrund4.5.1

Det yttersta fredstidaansvaret för deatt bered-
skapsförberedelserna är samordnade och balanserade
åvilar naturligtvis regeringen. regeringskanslietInom

århar Försvarsdepartementet uppgift.denna Före 1986
fanns ingen särskild samordningsmyndighet för vadutom

då över-benämndes ekonomiskt vilketförsvar, försom
ÖEFekonomisktstyrelsen för försvar svarade.

Erforderlig samordning i övrigt regeringenutövades av
inomoch denna försvarsministern stöd För-medav av

svarsdepartementet.

ansågsordning innebära vissaDenna nackdelar redo-som
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visas i bl.a. Ledningen198485:160 deprop. om av
Årcivila delarna totalförsvaret. bildades1986av

Överstyrelsen ÖCB.civilför beredskap

ÖCBBildandet inte Farhågorokontroversiellt.av var
uttalades för myndighetenatt bliskulle mellan-en
instans mellan regeringen funktionsansvarigaoch de
myndigheterna. Detta kunde tillleda att de senares
ansvarskänsla för beredskapsuppgifterna minskade.
Tillkomsten särskild ansågssamordningsmyndighetav en
också kunna till byråkrati.leda Frånonödig fleraen
håll framfördes måstemyndighetenatt reella styr-ges
möjligheter påverkaden skulle kunna myndig-andraom
heters beredskapsplanläggning. Samtidigt uttalades
olämpligheten Någon Civil-ÖBhärav. direktivrättmed

inteborde skapas. Försvarsutskottet bet. FÖU
198485:11 frågaanförde i pådenna att grundval av
sina uppgifter sinoch kompetens samt framsyntgenom en
och kontaktskapande ÖCB fåverksamhet bör kunna en
självklar auktoritet inom totalförsvaret. Utskottet
förutsätter myndighetenatt ledningkan utöva och sam-
ordning sådani kraft auktoritet än admi-mera medav
nistrativa eller ekonomiska styrmedel. Utskottet fram-

öCB:shöll att roll borde stödjandefrämst ochvara
aktiverande.

låtit friståendeLEMO har konsult genomföra etten
intervjuerantal ÖCB:sbl.a. erfarenheternaom av

verksamhet. den del frånI konsultrapportenav
intervjuerna frågan öCB:sbehandlar rollsom om

påsammanfattas följande sätt:svaren

Flertalet intervjuade att det böranserfinnas ett starkt samordningsorgan inom det
civila ÖCBförsvaret. föranses vara

särskilt förhållandesvagt i till de-
tyngre funktionsmyndigheterna. Däremot

ÖCB ha lyckats bra vad gälleranses stödet
till mindrede funktionsmyndigheterna.
Många ÖCBvill starkare ställningge en menfå kan konkreta besked hur det skallge omgå till.
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följandedetI analyserar samordnings-förstLEMO de
behov föreligger. Därefter diskuteras börsom vem som
utöva samordningen. Slutligen behandlas hur samord-
ningsuppgiften kan och bör utövas.

samordningsbehoven4.5.2

I 198485:160 delas samordningsuppgifterna iprop. upp
olikatre nämligengrupper,

samordning beredskapsförberedelserna på centralav-
nivå,

uppgifter inom funktionen Civil ledning och-
samordning,

samordning planeringav- m.m.

som underlag för diskussion samordningsan-en om var
liggasvaret skall finner ändamålsenligtLEMO det mer

delaatt uppgifterna iupp

sådanadels att ta fram underlag ochsom avser-
förslag till regeringen vidsamt att behov förmedla
och tydliggöra regeringens beslut,

sådanadels är myndighetskaraktär.som- av

Till den första hör bl.a.gruppen

föreslå målatt samlat och beredskapsinriktning för-
civiladet försvaret mot bakgrund försvarsbeslutav

och regeringens operativa föreskrifter,

följaatt och analysera beredskapsläget inom detupp-
civila årligenförsvaret och rapportera resultatet
härav till regeringen,

att leda och samordna perspektivstudier och- program-
planering inom civila årligendet försvaret samt
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till regeringen redovisa programplan med bl.a.en
tillförslag fördelning ekonomiskadenav

planeringsramen,

planeringen inomatt utarbeta grunder förgemensamma-
områdenviktigare funktionsövergripande t.ex.

skyddledning, samband och underlag för desom
centrala regionala myndigheternas planering,och

samrådiatt myndighetermed berörda lämna förslag-
till kompletteringar ändringar författningaroch av
samt myndigheternas administrativasamordna
beredskap.

Till den uppgifter myndighets-andra dvs.gruppen, av
karaktär, hör bl.a.

att därvidsamverka med Försvarsmakten företrädaoch-
civila frågor,det iförsvaret gemensamma

samrådiatt Försvarsmakten civilamed berördaoch-
myndigheter riktlinjer priorizeringutarbeta för av
samhällets civila krigunder arbetskraft,resurser
transporter m.m.,

initiera,att i bedrivasamordna, medverka och-
operativa studier,och andra

att samordna försvarsforskningbehoven av- gemensam
för civiladet försvaret tilllämnaoch uppdrag
bl.a. Försvarets forskningsanstalt FOA,

att verka för myndigheternasatt de centrala behov-
frånmedverkan regionalade myndigheterna ärav

samordnade prioriteradeoch såsamt balanserade att
planläggningen enhetlig inr;ktning,kan ske med en

att utöva övergripandeett utbildningför- ansvar
inkl. kompetensutveckling övningar inomoch det
civila försvaret,
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planeringen,att samordna inriktningen och- upp-
följningen ledningsövningar inom civiladetav
försvaret isamt samverkan med Försvarsmakten leda
större övningar för civilbefälhavare militär-och
befälhavare,

att företräda civiladet försvaret vid utbyggnad- av
stabsplatser,gemensamma

att samordna planläggning utvecklingoch- av
ledningsorganisationen i krig vidsamt medverka
anskaffning vidmakthållandeoch ledningsresurserav
samband, anläggningar m.m.,

att informationverka för upplysningoch säker-- om
hetspolitiken och uppgifterna civilaför det
försvaret,

att verka för beredskapshänsyn i samhällsplanering-
och -utveckling BIS.

Även frågor fredstidaden informationen säker-om om
hets- och försvarspolitiken myndigheternassamt om
informationsberedskap inför krig krigsfaraoch behöver
samordnas. Dessa samordningsuppgifter ingår för når-

ivarande funktionen Psykologiskt åvilarförsvar och
Styrelsen för psykologiskt försvar SPF. behand-LEMO

frågornalar i ett avsnitt.senare

4.5.3 börVem utöva samordningen

är självfalletDet regeringenytterst har ansvaretsom
för samordningen myndigheternas beredskapsförbere-av
delser. fred ärI det dock opraktiskt olämpligtoch att
regeringen på sigtar myndighetsbetonadede samord-
ningsuppgifter har föregående.iangetts detsom Den
måste kunna påkoncentrera sig övergripande,de
politiskt frågornabetydelsefulla och endast fatta

målenbeslut för inriktningenoch iverksamhetenom av
stort.
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del uppgifter föregåendeEn de redovisades iav som
avsnitt att ta fram underlag tilloch förslagavser
regeringen vidsamt att behov förmedla tydliggöraoch
regeringens beslut. är uppgiftDetta för främsten
regeringskansliet, i detta Försvarsdeparte-avseende
mentet. är emellertid inteDet ovanligt vissaatt
beredningsuppgifter åläggseller underlagsframtagande

särskild stabs- eller expertmyndighet.en

andra uppgifterDen är renodladgruppen av av mer myn-
dighetskaraktär. Teoretiskt skulle även uppgifterdessa

åläggaskunna inomenhet Försvarsdepartementet. Deten
skulle emellertid betyda att denna enhet kommer att

samordningenför fredstidade beredskapsför-svara av
såväl påberedelserna myndighetsnivå inomsom rege-

ringskansliet. ansvarsförhållandenDetta medför oklara
mellan myndigheterna regeringenoch tilloch kan leda
att de berörda departementens intresse och föransvar
beredskapsförberedelserna undergrävs. Utöver att en
sådan lösning skulle skapa oklarhet rollerna skulleom

ocksåden frånkunna tveksam konstitutionellarentvara
årsynpunkter. Erfarenheterna före visar1986 att en

sådan lösning inte tillfredsställande.är

LEMO därför att det fortfarande behövsanser en myn-
dighet uppgift imed att regeringenfred under samordna
de fredstida beredskapsförberedelserna. diskuterarLENO
i ett avsnitt arbetsfördelningen mellan dennasenare
myndighet regeringskanslietoch Försvarsdepartementet

fråga sådanai uppgifter ta framattom som avser
underlag för regeringens beslut vid behovsamt att
förmedla tydliggöraoch dessa, dvs. stabs- eller
expertrollen.

När det gäller vilken åläggasmyndighet bör samord-som
ningsansvaret principiellt tvåkan olika lösningar
väljas, nämligen

myndighet med ett tungt funktionsansvar tillen-
vilken samordningsuppgiften fogas,
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myndighet samordningsuppgiftenmed huvud-en som-
uppgift till vilken kan fogas för elleransvar en

funktioner.flera

förra lösningen innebär iDen praktiken att samord-
åläggsningsuppgiften räddningsverkStatens SRV.

Någon funktionsansvarig myndighet intetordeannan vara
ocksåaktuell. Förslag från hållhar framförts skilda

slå ÖCBatt och Därigenom enligtSRV. skulle,samman
förslagsställarna, oklarheter i uppgifts- och ansvars-
fördelningen tvåmellan de verken kunna undanröjas och

åstadkommas.besparingar ocksåDet har ansetts att be-
folkningsskyddet räddningstjänstenoch särskildhar en
tyngd ställning inomoch civiladet försvaret.

LEMO finns sådanatt det flera nackdelar medanser en
åtgärd.

Visserligen är befolkningsskyddet räddningstjänstenoch
betydelsefull civiladel det försvaret. ävenen Menav

försörjningsfrågorna viktiga,är inte minst när det
gäller stödet till och samverkan Försvarsmakten.med I

års försvarsbeslut1992 viktenframhölls att dessaav
frågor ägnas större uppmärksamhet.

harSRV betydelsefull samordningsuppgift inomen den
fredstida räddningstjänsten. uppgiftenDen torde behöva

påutvecklas fåmed avseende att effektivtett utnytt-
jande samhällets fredstida räddningstjänst. Störreav
uppmärksamhet i framtiden åttorde behöva ägnas att
förebygga fredstida olyckor. härvid viktigharSRV en
roll. internationella räddningsinsatsernaDe synes
också öka.

uppgifterDe följer samordningsansvaretatt hasom av
för samhällets införberedskap krig krigsfaraoch
ställer andra krav än samordningen fredstidadenav
räddningstjänsten. För att säkerställa samordningenatt



86

det civila enligtförsvaret, definition, inteLEMO:sav
nedprioriteras förhållandei till ide fred mer upp-
märksammade uppgifternaoch aktuella avseende samord-
ning samhällets räddningstjänst, attLEMOav anser

två åvilasamordningsuppgifterdessa tunga olikabör
myndigheter.

alltså samordningen civilaLEMO att det för-anser av
i åläggassvaret fred under regeringen bör myndigheten

Frågan dåhar denna uppgift huvuduppgift. ärsom som om
åläggasmyndigheten därtill kan eller bör föransvar

någon någraeller funktioner inom civiladet försvaret.
ÖCB har för närvarande för funktionerna Tran-ansvar

Försörjningsporter industrivaror.och med räknarLEMO
i detta sammanhang funktionen Civilföransvaret led-
ning samordningoch till samordningsuppgiften. Inne-
börden funktiondenna i kapitelbehandlas 6.av

så långtansvarsprincipenLEMO att möjligtanser som
tillämpas,skall dvs. att den för verk-som ansvarar en

i ocksåsamhet bedrivasfred i krig,skall ävensom
skall för erforderligaatt beredskapsförbere-ansvara

vidtas idelser fred.

finnsDet emellertid inom civila vissadet försvaret
måsteviktiga upprätthållasverksamheter i krigsom men

vilkaför i någoninte naturligendet finnsfred ansva-
rig statlig pågårmyndighet. utvecklingcentral Den som
i frågasamhället i bolagisering privatiseringochom

verksamhet hittills varit statlig gör att detav som
sannolikt sådanablikommer att aktuellt med fler verk-

i framtiden. så-samheter LEMO att ansvaret föranser
åläggasdana verksamheter kan myndighetden utövarsom

samordningsrollen. i kapitel vilkabehandlarLEMO 6
funktioner därvid kan aktuella.som vara

finner anledningLEMO iatt detta sammanhang behandla
Totalförsvarets chefsnämnd TCN.

Nämnden enligt sin instruktionskall särskilt
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följa samhällsutvecklingen i landet och verka för-
de krav totalförsvaret iatt ställer beaktassom

samhällsplaneringen,

på områdenfölja utvecklingen inom och utom landet-
betydelse därvidför totalförsvaret och ägnaav

åt frågoruppmärksamhet kräver samordnandesom
åtgärder,

tillmedverka planeringen ledningsövningaratt av-
samordnas,

verka för myndigheter informerasatt berörda om-
samordningsfrågorviktiga och beredskapslägetom

inom totalförsvaret,

rådberörda statliga myndigheteroch kommunalage-
rekommendationer till ledning planerings-och för

arbetet.

Uppgifterna delvis uppgiftersammanfaller med de som
åvilabör myndighet uppgiftmed att samordna deten

civila försvaret.

fråganförsvarsministernI 198485:16O togprop. omupp
ställningTCN:s och anförde:

påinriktning- Chefsnämndens totalförsvaret- -
medför intehelhet kraftsamlaatt den kansom en

påsin verksamhet samordningsproblem inom det
civila intetotalförsvaret. Chefsnämnden utgör

naturligheller civilahuvudman för de delarnaen
totalförsvaret. jagbakgrund häravMotav anser

inte samordningsuppgiftChefsnämndensatt bör
likhetutökas. remissinstansermedI flera anser

jag behållasdock att chefsnämnden bör ettsom
informations överläggningsorganoch mellan

militäratotalförsvarets civilaoch del.
inteChefsnämndens verksamhet bör omfatta

samordningsuppgifter primärt civilaberör desom
delarna totalförsvaret.av - - -

samordningsuppgiftenLEMO skäl förattanser av samma
åläggasciviladet inteförsvaret bör be-TCN. LEMO
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handlar i kapitel uppgifter,8 TCN:s verksamhet och
organisation.

alltsåLEMO finnasatt det bör centralanser en myn-
dighet huvuduppgiftmed iatt regeringenfred under
samordna civilade beredskapsförberedelserna inför krig

ÖCBkrigsfara.och bör myndighetdennavara

innebördenLEMO behandlar funktionen Civ;l ledningav
och samordning i kapitel kapitel6. I övervägssamma
också vissaföransvaret funktionerandra lämpligenom

åläggas ÖCB.bör

samordningens4.5.4 genomförande

ÖCB:sErfarenheterna verksamhet myndighetensedanav
årbildades visar några frågor1986 att behöver

övervägas särskilt.

framgåtthar föregående ÖCB:sSom ingårdet idetav
samordningsuppgifter vissaatt fullgöra uppçifter i
egenskap berednings- åteller expertorganav rege-
ringen. uppgifter påDessa skall naturligtvis lösas
regeringens uppdrag. vill viktenLEMO understryka av
ett nära samarbete ÖCBmellan Försvarsdepartemertet och
för undvikaatt sådantdubbelarbete. Ett utvecklat
informellt samarbete mellan departementet myndig-och

öCB:sheten ingetutgör hinder för skyldigheträtt och
att självständig myndighet lämna de förslagsom som
myndigheten finner motiverade.

vill i också påpeka ÖCBLEMO sammanhanget att bör
iaktta restriktivitetstor när det gäller iatt före-
skriftsform förmedla tydliggöraoch regeringens beslut.
ÖCB:s iroll bör det sammanhanget, försvarsut-som

påpekade årskottet främst stödjande1985, ochvara
aktiverande. självfallet påDet ankommer varje funk-
tionsansvarig myndighet självständigtatt tolka och
tillämpa regeringens beslut, eventuellt efter konsul-

ÖCB.tation med
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ÖCB samrådolika förslag till regeringen ibör lämna
funktionsansvarigaberörda myndigheter.med ärDet

nås.därvid naturligtvis fördel kanen om consensus
något självändamål. ÖCB:sinteDetta bör dock vara

auktoritet trovärdighet myndighetenoch stärks om
självständigframför mening.en

har övervägt hittills-LEMO det, mot bakgrundom av
föreslåfinns anledningvarande erfarenheter, att att

ÖCB någonskall admi-form formella styrmedelges av av
nistrativ funktionsansvariga regio-art gentemot de och

ÖCBmyndigheterna. emellertid funnitnala harLEMO att
någoninte bör föreskriftsrättgenerell andramotges

månmyndigheter. regeringenden det behövsI kan natur-
ligtvis i vissa bemyndiga myndighetenavseenden att
meddela föreskrifter.
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FÖRSVARET HÖJD5. SAMORDNING AV DET CIVILA VID
BEREDSKAP

samordningBehov5.1 av

påcivila uppgifterförsvaretsDet ställer krav att
i krigsorganiseradeverksamheter och detresurser sam-

tidsmässigt geografiskthället koncentreras närkan och
uppstår. viktigtbehoven är därutöverDet att ett

effektivt utnyttjande samhällets kanav resurser upp-
nås. Många många myndigheter,verksamheter omfattas och

måsteorganisationer är berörda. Därför samverkanm.fl.
ledningsnivåer.stånd påsamordning tilloch komma alla

påverkasSamordningsbehovet civilainte bara rentav
ocksåaktiviteter vilka krav Försvarsmaktenutan av

påinnebär civilaställer. militära detDet att krav
också påförsvaret civil samordning.kravgenererar

Områdesansvariga myndigheter, civilbefälhavare,dvs.
länsstyrelser huvuduppgiftoch kommunstyrelser, har som

ansvarsområdeninom sina geografiskaatt samordna sam-
hällsverksamheterna inbördes inrikta civila för-och de

målsvarsansträngningarna samverkamot samtgemensamma
så-militär direkt vissamed Därutöverchef. leder de

regio-dana verksamheterfunktioner inte harsom egna
ledningsorgan.nala lokalaresp.

inrikta innebärAtt ioch detta sammanhang,samordna
kapitelhar iLEMO utvecklat att3,som gemensammaange

målövergripandeoch övergripande inriktning ochoch
prioriteringar civilaför totalförsvarsverksamhetenden

följa uppgiftensamt utvärderaoch verksamheten. Iupp
ingår också till erforderligatt samverkan kom-attse

stånd. ingårtill inte precise-Däremot ställaattmer
uppgifter till olikarade effektuerande eller attorgan

i detalj tillhör uppgiftenfördela Detta attresurser.
leda.

samordning varierar tillBehovet med hänsyn omfatt-av



92

påningen totalförsvarsverksamheten i det actuella om-
rådet. Omfattningen rådandestyrs bl.a. aperativaav
läge olikaoch de verksamheternas relativa iaetydelse
detta läge. Samordningsbehovet kommer dock sannolikt
att även intestort militära pågåroperationervara om

området.i måstekrigetDet moderna förutsäztas beröra
mångahela landet och vitala samhällsfunktianer inom

detta.

påKaraktären omfattningenoch påsamordninqen civilav
sida har delvis påförändrats påtid grundsenare av
samhällsutvecklingen successivtoch de förändrade geo-
grafiska indelningarna för viktiga,flera c;vila verk-
samhetsområden telekommunikationer, väghållning,som
järnvägstransporter rundradioverksamhet.och

nivå5.2 Lokal

gällandeNu författningar, främst civilförsvarslagen
1960:74 och lagen 1964:63 kommunal beredskap,om

ingen täckande enhetligeller beskrivningger kom-av
munstyrelsens uppgifter i krig. Dessa lagar tar heller
inte hänsyn till åratt kommunstyrelsen fr.o.m. 1986
enligt riksdagsbeslut bör civilahögsta total-vara
försvarsmyndighet på nivå.lokal iCFL-utrednzngen har
viss utsträckning behandlat kommunstyrelsens uppgifter
i betänkandet SOU civila1989:42 Det försvaret.

Enligt uppfattningLEMO:s bör kommunstyrelsen ha det
övergripande inriktningenför civilaansvaret detav
försvaret inom kommunen. innebärDetta främst att

meddela den krigsorganisationens nännder- egna och
förvaltningar motsv de föreskrifter behövs försom
verksamhetens inriktning och bedrivande,

verka för påatt den verksamhet nivålokal- som
bedrivs i kommunen civila statliga myniigheter,av
vissa enheter landstinget, kyrkokommuner samtur
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såorganisationer företagoch samordnas störstaatt
uppnåsmöjliga försvarseffekt och

tillsammans militärmed lokal chef samordna det-
såmilitära civila insatseroch försvarets att

uppnåsmöjligastörsta inomtotalförsvarseffekt
kommunen.

framhållits,tidigareKommunen har, har egetsom ansvar
för olika irad verksamheter samhället, t.ex. be-en
folkningsskydd, räddningstjänst, information till all-
mänheten, miljö- hälsoskydd, socialtjänstoch och
skolan. För iandra verksamheter samhället ansvarar
andra myndigheterlokala inom Hitmotsv hörkommunen.

polisen,t.ex. försäkringskassan, landsting-enheter ur
kyrkoförsamlingarnaet, posten, organisationer ochsamt

enskilda företag. ledningsansvaretOavsett förvar
olika ligger,verksamheter bör kommunstyrelsen verka
för att alla viktigade för totalförsvaret verksamhe-

kommuneniterna samordnas.

Samverkan militäramed organisationerförband och sker
särskilt militäravdelad chef. samverkanDennagenom

tillsyftar att militära civilasamordna det och det
insatserförsvarets i kommunen.

ocksåKommunstyrelsen civilasamverkar myndighetermed
motsv självständigthar inom sinasom ansvar egna
verksamhetsområden inom kommunen. samverkanDenna

tillsyftar att samordna beredskaps- försvars-och
åtgärderna så bedrivsatt dessa lägenalla med1 en
enhetlig inriktning.

Till skillnad mot och länsstyrelsenCB har kommun-
inte föreskriftsrättstyrelsen civilamot lokala,

myndigheter Vidmotsv. behov kan dock länsstyrelsen
enligt sin instruktion

överlåta åt myndighet ikommunal att etten
visst påi vissaärende eller ärendengrupper av
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åtgär-eget meddela beslut eller genomföraansvar
påder skulle länsstyrelsen,ankommasom annars

föreskrifter hindrari intelag det.om

vidhar tidigareLEMO intervjuer seminarie-nämnda och
diskussioner förstått råder något deladeatt det
meningar vilka ledningsprinciper tillämpasbörom som
på nivå.lokal vill anledning redovisahäravLEMO med
sin fråga.uppfattning i denna

vid fredstida blir naturligtolyckor nödlägenoch det
att inomverksamheten tillkommunen koncentreras rädd-
ningstjänsten. dåRäddningschefen räddnings-försvarar
insatserna fåroch räddningstjänstlagenstödmed av
1986:1102 såvälutnyttjabefogenheter att resurser
vid kommunens förvaltningar vid samverkandeegna som
myndigheter organisationer.och Kommunstyrelsen be-
håller idock alltjämtdetta läge föransvaret den
övergripande ledningen samordningenoch verksamhetenav
inom mångakommunen, eftersom delar den kommunalaav
organisationen berörs, socialtjänst,t.ex. kom-som
munalteknisk försörjning miljö-el, vatten, avlopp,
och hälsoskydd utspisning.samt skolan

krig tillkommerI utöver räddningsinsatser,behovet av
behov flera insatser till följdandra typerav av av
t.ex. flyktingströmmar, ransoneringar, personalbrist,
försörjningssvårigheter frågai elkraft, telekom-om
munikationer, sådanavatten händelserm.m. engagerar
flertalet kommunens förvaltningar nämnderoch samtav

civilasamverkande myndigheter, militära chefer samt
organisationer och företag. Kommunstyrelsens över-
gripande lednings- sådanasamordningsansvar blir ioch
lägen än självklart.uppenbart ochmer

nivå5.3 Lägre regional

Enligt sin instruktion i krigskall länsstyrelsen som
högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet verka
för uppnås.att största möjliga försvarseffekt Därvid
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skall länsstyrelsen enligt instruktionen

försvarsåtgärderna,civilasamordna de-

sådanverka för att civila myndig-verksamhet hos-
heter och civilaandra förhar betydelseorgan som
försvarsansträngningarna bedrivs in-enhetligmed en
riktning,

samrådi försvarsomrâdesbefälhavarenmed förverka-
civilaatt det militäraoch det försvaret samordnas,

tillgångarverka för att länets fördelas och-
såutnyttjas försvarsansträngningarnaatt främjas.

Länsstyrelsen iskall även krig, utöver samordningsupp-
giften, ha särskiltett funktionerför deansvar som
omnämnts i kapitel fråga vissa4. I dessa funk-om av

återkommertioner i kapitelLEMO 6.

länsstyrelsenOm bedömer nödvändigtdet för samord-
ningen fårförsvarsansträngningarna, den meddelaav
föreskrifter verksamheten regionalahos ellerandraom

civilalokala myndigheter statliga förvaltningsupp-med
gifter inom länet.

Enligt lagen 1964:63 kommunal äger läns-beredskapom
styrelsen höjdunder beredskap att, det ound-om anses
gängligt för samordning försvarsansträngningarna,av
även meddela kommun landsting föreskrift ioch avseende
på verksamhetens bedrivande inriktning.och

För att samordna militäradet civilaoch försvarets
insatser inom länet samverkar länsstyrelsen för-med
svarsområdesbefälhavaren.

För inriktaatt och civilasamordna de beredskaps- och
försvarsåtgärderna samverkar länsstyrelsen sido-med

civilaordnade, myndigheter, landstinget.bl.a.
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hittillsvarande bestå.LEMO ordningenatt den böranser

nivåregional5.4 Högre

beskrivitSom iLEMO har delbetänkandet SOU 1992:106
civilbefälhavarna i krig civilaär den högstaCB
totalförsvarsmyndigheten civilområdet.inom skall,CB
enligt sin instruktion, möjligaverka för störstaatt

uppnås.försvarseffekt

skall därvidCB enligt instruktionen

sådanverka för att civilaverksamhet myndig-hos-
heter civilaoch andra har betydelseorgan, som
för försvarsansträngningarna, bedrivs med en en-
hetlig inriktning,

försvarsåtgärderna,civilasamordna de-

tillsammans civilamed förMB verka det ochatt-
militäradet försvaret samordnas,

civilområdetsverka tillgångarför att fördelas och-
såutnyttjas försvarsansträngningarnaatt främjas.

åtskall ägna särskildCB vissauppmärksamhet verk-
samheter inom funktionerna Befolkningsskydd rädd-och
ningstjänst, sjukvårdHälso- Psykologisktoch m.m.,
försvar, ordning och säkerhet Transporter,m.m.,
Arbetskraft vissa försörjningsområden.och Detta har

berört iLEMO Civil-delbetänkandet SOU 1992:106
befälhavarna. härpåYtterligare synpunkter när det
gäller vissa funktioner redovisar i kapitelLEMO 6.

ocksåskallCB inrikta påsamordna och verksamheten
nivå,lägre regional vid fårfrämst länsstyrelserna. CB

därför civilområdetmeddela länsstyrelserna inom före-
skrifter för verksamheten. nödvändigtdet ärOm för
samordning får ocksåförsvarsansträngningarna, CBav
meddela regional civil myndighet statligamedannan
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civilområdetförvaltningsuppgifter inom föreskrifter i
fråga verksamheten.om

Enligt kommunala beredskapskungörelsen har1964:722
även föreskriftsrättCB landstingen inomgentemot

civilområdet på vård-med avseende utnyttjandet av
platser förflyttningoch patienterpersonal, ochav
förnödenheter i övrigtsamt när civiladet gäller de

sjukvårdsresursernashälso- och utnyttjande.

För militäraatt samordna det civilaoch försvarets
insatser civilområdetinom olikasamverkar enheterCB:s

påmed MB:s motsvarande delar den stabs-gemensamma
platsen.

inriktaFör försvarsåtgär-att civilaoch samordna de
derna samverkar sidoordnademed civila myndigheter.CB

hittillsvarande bestå.LEMO att den ordningen böranser

nivå5.5 Central

krig frågorUnder krigsfaraoch samordningkommer om
inriktningoch ståtota1försvarsansträngningarna attav

i centrum regeringens påför verksamhet ett helt annat
Någotsätt iän fredstid. direkt särskildbehov av en

myndighet uppgift regeringenmed att under samordna det
civila försvaret sådanaföreligger intedärför under
förhållanden.

Emellertid bör den kunskap finns inomoch kompetens som
ÖCB frågai civila givetvisförsvaret utnyttjas inomom
krigsorganisationen. också utgångspunkten iDetta var

ÖCB:sden utredning rörande krigsuppgifter som genom-
fördes justitieombudsmannennuvarande Claes Eklundh.av

i sinEklundh föreslog till regeringenrapport den
juni4 att1986

ÖCB finnasbör myndighet i krigkvar ochsom-
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Överbefälhavaren,medsamgrupperas

ÖCBvid samordnings-delar den personal harav som-
ingåuppgifter 1 vid krigsorganisering 1fred bör

ÖCBregeringskansliet krigsorganiseradeoch att det
myndighetdärför litenbör personer,25-30vara en

ÖCB i krig stödja övriga civila myndig-bör kunna-
i vissaheter företrädaoch därmed hänseenden de

civila delarna totalförsvaret utan att för denav
myndigheternas uppgifter,skull överta

ÖCB påi krig utredningarbör kunna genomföra m.m.-
regeringen.uppdrag av

ÖCBtillEklundhs regeringenöverlämnadesrapport av
ligga till myndighetensatt grund för fortsatta arbete

ÖCBkrigsorganisationen. i skildamed har sedermera
föreslagit myndigheten i krigrapporter skallatt

överbe-omfatta 25-30 samgrupperad medpersoner, vara
fälhavaren följande uppgifter, nämligensamt ha

regeringenutarbeta lämna lägesbe-och samordnade-
dömningar civiltgällervad försvar,

frågorcivilt i iföreträda övergripandeförsvar-
Överbefälhavaren,samverkan med

pågöra övergripande utredningar regeringens-
uppdrag,

på regeringens särskildaberedd att ochuppdragvara-
bemyndigande i varje enskilt inriktafall och sam-

funktionsansvariga myndighetersordna civilbe-och
fälhavarnas verksamhet,

fullgöra fredsuppgifter viss utbildnings-t.ex. och-
övningsverksamhet omfattning läget kräverden1 som

möjliggör.och
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Vid särskild övning nyligen krigsorganise-med deten
regeringskansliet ÖCBrade prövades ordning varviden

självständig myndighet samgrupperades kanslietsom med
åladesioch huvudsak uppgifterde redovisatsharsom

visar ÖCBErfarenheterna olämpligtatt det ärovan. att
regeringskanslietmed kansliet vidsamgrupperas attmen

krigsorganisering från ÖCB.bör förstärkas med personer
Vidare någonkonstaterades övningenunder särskildatt

från ÖCBlägesrapport inte behövs. Civilbefälhavarnas
de funktionsansvarigaoch myndigheternas rapporter be-

döms väl fylla regeringens behov.

LEMO sinför del attanser

samordningen inriktningenoch totalförsvars-- av
ansträngningarna i krig bör regeringenutövas medav
stöd regeringskansliet,av

lämpliga ÖCBi ingåfredstidadet ibörpersoner-
regeringskansliet vid krigsorganisering,

ÖCB litenmed personalstyrka cirka personeren 20-
kvarståbör självständig myndighet,som

ÖCB i krig bör uppgifterha de myndigheten har- som
föreslagit uppgiftenutom lämnaatt regelbundna
lägesbedömningar,

detta talar för myndighetenatt vid krigsorganise--
ring Försvarsmaktensmed högkvarter.samgrupperas
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FUNKTIONSFRÅGOR6. VISSA

kapitelI funktionsbegreppet,behandlade3 LEMO funk-
tionsansvar konstaterade därvidLEMO att skälm.m.
finns innebördenatt över funktionsbegreppet ochse av
funktionsindelningen. redovisasHär vissa över-nu
väganden och förslag rörande funktionerna Civil ledning

samordning,och Befolkningsskydd räddningstjänst,och
Psykologiskt försvar, Transporter, Arbetskraft och
Försörjning industrivaror.med

tvåfinnsDet skäl till justatt behandlar dessaLEMO
ingående.funktioner ligger funktionsansvaretDelsmera

för påhuvuddelen funktionerdessa för närvarandeav
myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsom-
råde enligtoch sina direktivhar redovisaLEMO att
förslag för uppgifts- ansvarsfördelningoch mellanen
just dessa myndigheter. Dels har det skett för-delen
ändringar inom olika myndighetsstrukturer dyl. efter0

årinförandereformens möjligen skulle kunna1986 som
motivera ställningstagandenandra beträffande funk-
tionsansvar lågän tilldem förgrund beslutetm.m. som
1986.

Civil6.1 ledning samordningoch

ÖCB är funktionsansvarig myndighet. Civilbefälhavarna
och länsstyrelserna liksomhar, kommunstyrelserna,
uppgifter inom funktionen.

tidigareUnder ocksåde intervjuernanämnda ställdes
frågor ÖCB:s funktionsansvar i Härviddenna del.om
framkom frånföljandebl.a. enligt rapporten
intervjuerna.

Att funktionen Civil ledning samordningoch
består samordningsmyndigheterna påav resp.ledningsnivå är de flesta överens Däremot ärom.fådet precisera funktionsansvaretkan vadsom
står svårtdiffustför. Det uppfattas och attsomÖCB:sfrånskilja allmänna samordningsuppgifter.

fåsidanandra är det uppfattar dettasom som
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något Frågeställningenstörre problem. uppfattas
teoretisk möjligen interntoch ettsom som

ÖCB.problem för

Enligt uppfattning avviker funktionen CivilLEMO:s led-
frånning såtillvidasamordningoch övriga funktioner

inteatt fredstidaden irepresenterar verksamheten
samhället vid höjdskall fortsätta beredskap.som

krig leder funktionsansvariga myndighetenI den verk-
inomsamheten funktionen. Enligt uppfattningLEMO:s
inteuppfylls villkorheller när gällerdetta det funk-

tionen ÖCBCivil ledning samordning. inteoch har detta
rimligen inteoch bör det ansvaret heller.ansvar ges

samordningsorganetDet centrala i fredstidabör det
någraförberedelsearbetet inte uppgifterha att leda.

Uppgiften bådeiskall stället iatt samordnavara
horisontell vertikal Benämningen Civiloch ledd.
ledning samordningoch för därför och hartankarna fel
också mångatill årenslett oklarheter under lopp.

Många har hävdat myndigheteratt de harsom nu upp-
gifter inom funktionen Civil ledning samordningoch har

vissaanledningall sitt inomatt samordna uppträdande
områden, ledningsfilosofi,t.ex. vad gäller tekniskt
ledningsstöd övningsfrågor.utbildnings-samt och Det
finns områdendärför kan behöva gemensamthanterassom

ÖCBför myndigheter.dessa samordning utövarDen som
inom område ifrågasättsdetta inte.därför

ingenhar bedömning.LEMO samordningsbehovDeannan som
fråga ocksådet här är finns förtecknade bland deom

samordningsbehov redovisat i kapitelLEMO 4.som

LEMO fredstidaatt de beredskapsförberedelsernaanser
områdesansvarigavid de ledningsorganen viktigaär och

finnsatt det betydandeett behov att de samordnas.av
inteLEMO dock att de för den skull behöveranser sam-

tillmanföras särskild funktion. Funktionen Civilen
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ledning samordningoch bör därför avskaffas.

Däremot är praktisktdet i fredstida planerings-det
sådana beredskapsåtgärderarbetet att och därav sam-

manhängande kostnader är samordningskaraktär ochsom av
inte naturligt någonkan hänföras till funktion, ges en

benämning.samlande Det skulle bl.a. underlätta de av-
vägningsresonemang måste vidföras fördelningsom av
ekonomiska inomoch andra civiladet för-resurser
svaret. benämning lämpligen SamordningDenna kan vara
inom civiladet försvaret.

Befolkningsskydd6.2 räddningstjänstoch

Med begreppet befolkningsskydd i allmänhet deavses
åtgärderförebyggande vidtas för förhindraattsom

olyckor och för att begränsa vidskadorna olycka.en
någoninte definieratsBegreppet har i författning. I

beredningen civiltlagen försvar övervägsav om om
begreppet definierasskall verksamhet avsedd attsom en
skydda befolkningen verkningar krigshandlingar.mot av

räddningstjänstMed i räddningstjänstlagen deavses
räddningsinsatser staten eller kommunerna skallsom

vidför olyckshändelser och överhängande förfarasvara
olyckshändelser påhindraför att och begränsa skador
människor eller i miljön.egendom Befolknings-eller
skyddet räddningstjänstenoch i fredstid ihar samlats
uttrycket fredsräddningstjänst. Motsvarande verksamhet

civilförsvarsberedskapunder kallas för närvarande
civilförsvarsverksamhet. årFöre benämndes funk-1987
tionen Civilförsvar.

Liksom CFL-utredningen SOU 1989:42 attLEMOanser
begreppet civilförsvar härledningar inteoch härav
längre bör användas. Risken förväxlingför be-med

civiltgreppet försvar, har omfattandesom en mer
innebörd, är alltför Föreskrifterstor. hurom sam-
hällets räddningstjänst organiseras bedrivasskall och
finns räddningstjänstlagen räddnings-1986:1102 och1
tjänstförordningen propositionen till1986:2207. I
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räddningstjänstlagen prop. 198586:170 attanges man
ocksåolyckshändelse påräknar händelser, berorsom som

människors underlåtenhethandlande eller att handla,
oberoende uppsåtligen Ävendetta skett ej.ellerav om

intedet särskilt inämns propositionenom LEMOanser
även uppståratt händelser till följd krigshand-som av

lingar är att betrakta iolyckshändelser räddnings-som
tjänstlagens mening. räddningstjänstBegreppet bör där-
för enligt meningLEMO:s väsentligenha innebördsamma
i fred krigsförhållanden,och låtunder att rädd-vara
ningstjänsten i fårdet naturligtvisfalletsenare en
helt omfattning delvisoch karaktär.annan annan

räddningstjänstDen tillsyftar att skydda ochsom
rädda civilbefolkningens liv enskild civilsamt och
allmän iegendom samband väpnademed riketmotangrepp
utifrån ikallas civilförsvarsverksamhetdag och
regleras civilförsvarslagen 1960:74, omtrycktav
1984:1026 civilförsvarskungörelsenoch 1960:377,
omtryckt 1986:1046.

För att för denna verksamhet organiseras densvara
statliga civilförsvarsorganisationen. höjdUnder
beredskap ställer staten denna organisation till
kommunernas förfogande dåoch den skall överta rädd-
ningskårens uppgifter i kommunen. Enligt är detLEMO
angeläget att den planerade lagstiftning tillkommer
stånd, innebär att fredstida räddningskårendensom
fortsätter sin verksamhet i krig, eventuellt förstärkt
med statliga uppgifteroch med styrsresurser, som en-
bart räddningstjänstlagen.av

Begreppet befolkningsskydd i krighar inomoch ramen
för definitionden begreppet civilt försvar i fred,av

LEMO har föreslagit i kapitelsom innebörd3, en annan
iän vanligt tal. LEMO att med begreppet, inomanser

för civiladet åtgärderförsvaret,ramen bör föravses
att skydda befolkningen civil frånoch egendom krigets

Sådanaverkningar. åtgärder är främst anordnande av
skyddsrum och skyddade utrymmen, anskaffning och ut-
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delning andningsskydd, utrymning är föranleddav som av
påbristen organiseringskydd, hemskydds-m.m. av en

organisation och mörkläggning. innebördMed denna av
begreppet befolkningsskydd i totalförsvarssammanhang

Åtgärderfinns ingen direkt motsvarighet i fred. för
att förebygga eller begränsa skadorna fredstidaav
olyckor brukar, innefattashar nämnts, i begreppetsom
fredsräddningstjänst.

bakgrundMot vad har anförts har övervägtav LEMOsom
funktionen i totalförsvarssammanhangom bör idelas upp

två, nämligen Befolkningsskydd i krig Räddnings-resp.
tjänst. så fallI skulle även kunna övervägas vem som
skall ha funktionsansvar för funktionen,den förra

ÖCB.t.ex. givetvisskallSRV funktionsansvarigvara
myndighet räddningstjänsten.för

LEMO har emellertid funnit sådanmotivenatt för en
uppdelning inte överväger tillskälen att samla den
aktuella verksamheten under ett begrepp. krig finnsI
starka samband olika slag mellan befolkningsskyddetav

räddningstjänsten.och Funktionen Befolkningsskydd och
räddningstjänst alltsåbör finnas kvar och SRV vara
funktionsansvarig myndighet.

Ledningen räddningstjänsten i krig bör enligtutövasav
principer i fred, enligtdvs.samma densom ansvars-

uppgiftsfördelningoch framgår räddningstjänst-som av
lagen räddningstjänstförordningen.och Nuvarande undan-
tagsbestämmelser för räddningstjänsten i krig enligt 63

i räddningstjänstlagen§ utgå.bör erinrarLEMO attom
det fordras räddningsinsatseromfattandeom i kommunal

räddningstjänst skall länsstyrelsen överta ansvaret
för räddningstjänsten i de kommuner berörs in-som av
satserna. räddningsinsatsernaOm även innefattar stat-
lig räddningstjänst, skall länsstyrelsen för attsvara
räddningsinsatserna Vidsamordnas. utsläpp radio-av
aktiva frånämnen kärnteknisk sådananläggning ien
omfattning åtgärdersärskildaatt krävs för att skydda
allmänheten videller överhängande sådantfara för ett
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räddningstjänst-utsläpp skall länsstyrelsen försvara
liksom radioaktivaför saneringen utsläppefteren, av

frånämnen anläggning.kärnteknisk LEMO atten anser
ansvarsförhållanden räddningstjänstför ochsamma sane-

ring radioaktivabör vid insatsgälla kärnvapenav
stridsmedel.

innebördNär det gäller befolkningsskyddet, med den som
föregående,ihar föreslagitLEMO attdet noterar LENO

principbeslut ihar det första hand,fattats attom
liksom räddningstjänsten, skall kommunalvara en ange-
lägenhet. emellertid inteDetta ännubeslut har for-

Finansieringsfrågornamaliserats i intelag. har kunnat
någralösas. sig inte läggaLEMO kunna konkretaanser

frågai befolkningsskyddetförslag ledningen in-avom
ansvarsfördelningen och kommun harmellan statnan

klarlagts. sig emellertid i väsent-ansluter alltLEMO
ligt till principer redovisats ide härför har CFL-som
utredningens betänkande SOU 1989:42.

betänkandet CivilbefälhavarnaI SOU 1992:106 an-
mälde utredningen iLEMO att det fortsatta arbetet
avsåg pröva civilbefälhavarnas inom funktionenroll
Befolkningsskydd räddningstjänst.och

någracivilbefälhavarna inte direktaLEMO att haranser
ledningsuppgifter inom funktionen. sittförInom ramen
samordningsansvar civilbefälhavaren i krigskall dock

åt frågorägna särskild uppmärksamhet sammanhängersom
med större utrymningsrörelser, utnyttjande undsätt-av
ningsenheter, radioaktiva kemiska strids-skydd mot och
medel varning Civilbefälhav-samt avseende luftanfall.

får civilområdetinommeddela länsstyrelsernaarna
föreskrifter erinrarför verksamheten. sammanhangetI

också fårräddningstjänstlagenenligtLEMO attom rege-
ringen i varje särskilt bestämma länssty-fall att en

någonrelse statligeller myndighet övertarannan
räddningstjänstenför inomansvaret eller fleraen

alltsåMöjlighetkommuner. finns regeringen iför att
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särskilda fall bestämma civilbefälhavarenatt skall
överta detta ansvar.

Psykologiskt6.3 försvar

i kapitelLEMO har frågor4 noterat att den freds-om
tida informationen säkerhets- försvarspolitikenochom
samt myndigheternas informationsberedskap inför krigom

krigsfaraoch behöver frågorsamordnas. Dessa hanteras
för närvarande ärSPF. Det mot denna bakgrund natur-av
ligt att bl.a. pröva funktionen främst skallom anses
ha samordningsuppgifter funktionsövergripande artav
och det mot denna bakgrund finnasskulle fördelarom

slå ÖCB.med att såSPF och Om skullesamman vara
sådanfallet, åtgärdborde vissa,kunna medföraen om

än begränsade, besparingar.

Även vissa uppgifterSPF:s har samordnings-om av ren
ocksåkaraktär finns andra betydelsefulla uppgifter som

inte kan hänföras till denna kategori ioch tarsom an-
språk betydande delar SPF:s gällerDetav resurser.
främst utbildnings- övningsverksamheten,och forsk-
ningsinsatserna, utåtriktadeden informations-egna,
verksamheten och stödet till medierna i deras verk-
samhet.

förtjänar ocksåDet erinraatt att samord-SPF:som
ningsansvar inte bara omfattar civiladen delen utan
också militäraden delen totalförsvaret. Det kanav
också innebära svårigheter inordnaatt forsk-SPF:s
ningsverksamhet i större, icke forskningsinriktaden
myndighet. erinrarLEMO utredningenatt i be-om
tänkandet SOU 1993:42 Försvarets högskolor har
föreslagit att myndighet, kallad Försvars-Nyaen ny
högskolan, bildasskall och att denna bedrivaskall
viss forskningsverksamhet.

En faktor stor betydelse hängerannan medav samman
förtroendet för myndighetsinformationen i krig och
krigsfara hos allmänhet och massmedia. tilltro ärDenna
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i hög friståendetillgrad relaterad statusSPF:s som
myndighet.

Vid Vägning för- finneroch nackdelar LEMO atten av
hittillsSPF bör självständigutgöra myndighet.som en

ingen påSPF har organisation regional och lokalegen
nivå. För närvarande följande uppgiftsfördelninggäller
inom funktionen vid höjd beredskap.

primära informationen frånDen myndigheterna direkt
till utgå frånmedborgarna vid höjdskall beredskap den

nivån.lokala alltsåDet är kommunstyrelsen har detsom
kommuninvånarnaomedelbara fåransvaret för att det

mått information erfordras.av som

Länsstyrelsernas inom psykologiskaroll det försvaret
skall inriktasfrämst särskilda in-mot att genomföra
formationsinsatser dyl. härvidLänsstyrelsen skallo.

självsamordna och bedriva informationsverksamhet,-

bistå myndigheter massmedieroch upplysningarmed-
rådoch rörande psykologiskt försvar samt försvara

service massmedieföretagen,gentemot

följa folkstämningen inom länet och motverka psyko--
logisk krigföring riktad befolkningen.mot

skallCB verka för befolkningensatt försvarsvilja och
motståndsanda bevaras inomoch stärks. verksamhetCB:s
det psykologiska påförsvaret skall ha tyngdpunkten
analysområdet. härvidskallCB

följa och folkstämningen inom civil-analysera-
området,

motverka psykologisk krigföring riktad mot befolk--
ningen,
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kunna självsamordna och bedriva viss informations--
verksamhet.

gällande ordningLEMO att lämplig.äranser

6.4 Transporter

Funktionen väghållning,omfattar transportsamordning,
landsvägstransporter, järnvägstransporter, banhållning,
sjötransporter inkl. underhålldrift och hamnarav

inkl. underhålloch flygtransporter drift och flyg-av
ÖCBplatser. är funktionsansvarig myndighet. Med ut-

gångspunkt i olikade indelastransportsätten funk-
tionen i delfunktioner. Delfunktionsansvariga myndig-

ÖCBheter är transportsamordning och landsvägstran-
banhå1l-sporter, järnvägstransporter,SJ Banverket

ning, Sjöfartsverket sjötransporter, Luftfartsverket
väghållning.flygtransporter Vägverketoch Kommu-

driftansvarhar vissaför vägar, hamnar och flyg-nerna
platser. ransonering drivmedel.förNUTEK svarar av

iVad finnsdetta sammanhang anledning prövaattsom
gäller för funktionen delfunktio-ansvaret förresp.

Transportsamordning och Landsvägstransporter.nerna
åvilade år Transportrådet.Detta t.o.m. När1991ansvar

rådet upphörde överfördes uppgiften enligt riksdagens
ÖCB. Frågantill dåbeslut någonfinnsär detom annan

lämplig myndighet eller lämpligt uppgift-det är attom
åläggs ÖCB,för närvarande enligt vaden som som som

tidigare har anförts, samordningen civilabör ha detav
försvaret till huvuduppgift.

finner sinförLEMO del delfunktionenatt föransvaret
Transportsamordning har ett nära samband med den mer
övergripande Någonsamordningsuppgiften. passandeannan

ÖCBmyndighet än för utöva transportsamordningenatt
finns inte. finner små vinsterLEMO att endast mycket

ståskulle vinna splittringatt med föransvareten av
ÖCBtransportsamordning och landsvägstransporter. bör
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därför alltjämt funktionsansvarig myndighet samtvara
ha delfunktionernaför Transportsamardningansvaret och
Landsvägstransporter.

biträder nyligen framkommitLEMO den uppfattning som
vid tidigareden övningen, nämligennämnda större att

viddet höjd bildas särskildberedskap bör tran-en
sportmyndighet i likhet Försörjningskommissionenmed
FK. myndighet till uppgiftDenna bör ha at: samordna

prioriteraoch civilade transportresursernas utnytt-
jande och Myndighetenleda landsvägstransporterna. bör
benämnas Transportkommissionen tillhöraoch Kommu-
nikationsdepartementet. till kommissionenPersonal bör

ÖCB,frånkunna tas transportnäringen och transport-
ÖCBmyndigheterna. kommissionenbör för attansvara

upprättas.

Transportkommissionen bör samverka med och loka-vara
liserad i anslutningnära till Försvarsmaktens hög-
kvarter.

någonTransportkommissionen intekommer att ha egen
påorganisation nivåregional föroch lokal delfunk-

tionerna transportsamordning landsvägstransporter.och
För närvarande följande uppgiftsfördelninggäller inom
funktionen vid höjd beredskap.

varje finnsInom län vägtrafikcmbuddet ett antal med
vägtrafikområde.för sitt vägtrafik-Antaletansvar var

vägtrafikområdenasombud och omfattning bestäms av
länsstyrelsen samråd ÖCB.efter med

Vägtrafikombuden länsstyrelsen.utses iDe skallav
fred idelta övning utbildningoch medverka isamt
beredskapsplanläggningen landsvägstransporter.av
Vägtrafikombuden i krigskall verka för att landsvägs-
transportresurserna påutnyttjas det sätt är bästson
för totalförsvaret.

På nivålägre regional prioriterar och samordnar läns-
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styrelsen transporterna leder landsvägstran-samt
följersporterna. Länsstyrelsen behovetupp av

transporter företag, organisationer,hos myndigheter
militäradet inomoch försvaret länet. Länsstyrelsen

likasåföljer transportresursernas utnyttjande ochupp
utifrånprioriterar Transportkommissionens och CB:s

föreskrifter olikatransportbehov mellan verksamheter
inom länet.

På nivåregionalhögre prioriterar och samordnar CB
transporterna samt leder landsvägstransporterna. CB

långsiktigaäven inriktningenden vadanger avser
väghållning utifrån gjorda prioriteringar land-av
svägstransporterna. följer behovetCB tran-upp av

tillsporter följd övriga samhällsfunktionersav
civilområdet.inomverksamheter följer tran-CB upp

utifrånsportresursernas utnyttjande och beslutar
regeringens ocheller Transportkommissionens över-
gripande prioritering transportresursernas ut-om
nyttjande civilområdet ingåendeimellan län och
funktioner.

finner angivenLEMO uppgiftsfördelning lämplig.vara

6.5 Arbetskraft

Samhället kraftigtomstruktureras vid krigsorgani-
sering. påRörligheten bliarbetsmarknaden kommer att

Avsikten åtgärdernastor. med inom funktionen är att de
personella militära intedet försvaretresurser som
disponerar påutnyttjasskall bästa sätt för verk-att
samheter betydelse för totalförsvaret skall kunnaav
upprätthållas. Arbetsmarknadsstyrelen ärAMS funk-
tionsansvarig myndighet. myndigheterEtt antal andra
har uppgifter inom funktionen.

Pliktutredningen i sitthar betänkande SOU 1992:139
Totalförsvarsplikt lämnat förslag organisa-avseende
tion för myndighetsutövning för att totalförsva-m.m.
rets tillgodoses.personalbehov skall
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ÖCBUtredningen att skall ha samordnandeanser en upp-
gift när det gäller personalförsörjningen för det
civila försvaret.

ÖCBär naturligtDet att Försvarsmaktenoch för en
dialog kan utgöra samordningett underlag för densom

måste i personalförsörjningsfrågor påske olikasom
nivåer inom ÖCBtotalförsvaret. enligt utredningensbör
mening överta uppgifterdel övergripandedeen av av
karaktär påinriktasAMS har. börrollAMSsom nu mer
att det arbetsförmedlingen,har med arbets-avse som
marknadsutbildningen åt-rörlighetstimulerandeoch de
gärderna vid höjd Tillämpningenberedskap göra.att av
bestämmelserna tjänstepliktallmän är vik-om en annan
tig uppgift för arbetsmarknadsmyndigheten.

Utredningen föreslår bildasatt det skall centralen ny
statlig myndighet, kallad Totalförsvarets personal-
verk, uttagningför redovisningochsom svarar av
främst pliktpersonal bådeför civila mili-det och det
tära försvaret. Myndigheten föreslås överta ochansvar
uppgifter från Värnpliktsverket Vapenfristyrelsen.och

funktionsansvarigaDe statliga myndigheterna och andra
olikaför inom civilaverksamheter det för-som svarar

föreslåssvaret t.ex. kommunerna landstingenoch- -
behålla direkta personalfrågornadet inomansvaret för

områden.sina Personalverket emellertidkommer kun-att
åtutföra uppgifterdel funktionsansvarigaävenna en

statliga myndigheter.

frivilligaDe försvarsorganisationerna spelar storen
roll när det gäller i krig tillgodose väsentligaatt
arbetskraftsbehov. Utredningen frivillig imedverkanom
totalförsvaret ihar betänkandet SOU 1992:132 lagt
vissa förslag frivilligorganisationernas verksamhetom

finansiering.och

alltsåföreliggerDet utredningsförslagett antal som
påverkakan komma skilda myndighetersatt uppgifter i
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fråga totalförsvarets personalförsörjning. Detta kanom
motivera överväganden funktionsansvaret. Ettnya om
alternativ därvidskulle kunna läggaatt ansvaretvara

ÖCB.på Intill dess anledningstatsmakternas beslut med
förslagen föreligger har intedock förLEMO underlagav

föreslå någon alltsåatt förändring. tillsbörAMS
vidare funktionsansvarig myndighet.vara

vilka frågaLEMO att, förändringaroavsett ianser om
funktionsansvaret funktionenkan komma, Arbetskraftsom

finnas ifrågasätterbör kvar. Dock starktLEMO om ar-
betarskydd och arbetsmarknadstvister inräknas ibör
funktionen. dessa bidraIngen verksamheter sägaskanav
till civilaatt lösa det försvarets uppgifter i krig.

erinrarLEMO den arbetsrättsliga beredskapslagenom
1987:1262.

påtalavill iLEMO krigsplanläggningensammanhanget att
på arbetskraftsområdet enligt utredningens mening för
närvarande bedrivs ambitionmed alltför detalj-hög och
eringsgrad.

Försörjning6.6 industrivarormed

I samband med att den ledningsorganisationennuvarande
för civila årdet infördesförsvaret överfördes1986

från ÖEFenergiförsörjningen dåvarandeansvaret för
dåvarandetill energiverkstatens enligtSTEV an-

svarsprincipen.

Försvarets rationaliseringsinstitut föreslog att
påför försörjningenansvaret industrivaror siktmed

dåvarandeborde överföras till industriverkStatens
SIND. Regeringen riksdagenoch beslutade att funk-

åvila ÖCB,tionsansvaret skulle vilket det fortfarande
gor.

ochBåde har Funktionsan-STEV SIND upphört.numera
för energiförsörjningensvaret tillöverförtshar

Närings- teknikutvecklingsverketoch NUTEK.
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uppgifter inom energipoli-har prövatLEMO NUTEK:som
såtiken olika finnsär anledningatt det prövaSTEV:s

funktionsansvar. emellertidett funnitannat harLEMO
funktionen Energiförsörjning alltjämtatt ansvaret för

åvilabör NUTEK.

finnsDäremot anledning övervägadet att ansvaretom
funktionen Försörjning industrivaror liggaför med bör

ÖCBpåkvar enligt ansvarsprincipen, överföraseller,
till NUTEK.

industriella försörjningsberedskapenDen har ett nära
närings- industripolitiken.samband med och harNUTEK

uppgifter inonomfattande och bred kompetens dettaen
område. Vidare energi-sambanden mellankan noteras att

ocksåförsörjningen industriella äroch den beredskapen
åstad-Vissa rimligenbetydande. besparingar bör kunna

kommas funktionsansvaret föratt sammanföra degenom
båda funktionerna ledning. Därigenom skulleunder en

ÖCBockså åtsig huvuduppgiftenägnakunna att samordna
civiladet ledningen split-försvaret behöverutan att

påsitttra funktionsansvar.ett tungtengagemang

finns också,emellertid erinring-Det det,LEMOsom ser
anföra överföring funktionsansvaretatt motar en av

försörjningenför industrivaror tillmed NUTEK.

vid studium visat sigDet har närmare förenatett vara
påtagliga svårigheter industriellamed inordna denatt

någotförsörjningsberedskapen i olikade verksam-av
hetsområden inomarbetar med dessNUTEKsom ramen

påuppgifter näringspolitiska regionalpclitiskade och
områdena.

undersökningar MateriellDe beredskapsanalys 93 som
på ÖCBtid upptagits mellan och Försvarsmaktensenare

återtagninggällande industriellbl.a. förberedskap av
medvetet anskaffningeftersatt försvarsmatexielav

ocksåtalar överföring funktionsansvaretemot en av
till åter-överföring iNUTEK. En nuvarande skede av
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tagningsplaneringen sannolikhetskulle med medförastor
försening genomförandet.en av

frånöverföringatt funktionsansvaretLEMO anser en av
ÖCB till för intenärvarande tillNUTEK bör komma
stånd. Enligt uppfattning lämpligtärLEMO:s det dock

ytterligareatt myndigheternautveckla samarbetet
påinte minst forskningsområdet.emellan,

krig såeller regeringenI när inrät-bestämmerannars
Försörjningskommissionen dåtas funktions-övertarsom

ÖCB.från nyligenansvaret genomfördaDen större led-
ningsövningen visathar inteatt det bör övervägas om
kommissionen bör tillhöra Näringsdepartementet. LEMO

kommissionenatt tillhörabör nämnda departement.anser

Försörjningskommissionen påingen organisationhar egen
nivå.regional För närvarande följande uppgifts-gäller

fördelning inom funktionen vid höjd beredskap.

och länsstyrelsernas uppgifterCB:s ikan korthet
påbeskrivas följande sätt.

uppgifter iCB:s ärfred att

civilområdetskartläggninggenom av resurser-
upprätta försörjningsanalyser,

åtgärdersamordna civilamellan länen samt mellan-
militära intressenter,och

undersöka och analysera möjligheterna till omfördel--
ning civilområdet,förnödenheter inomav

klarlägga behoven möjligheternaoch att mottaav-
från civilområdenförnödenheter andra eller att

tillgångar civilområden.omfördela till andraegna

uppgifter vid höjdCB:s iberedskap är att med det fred
framtagna underlaget enligt Försörj-grund ochsom
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ningskommissionens prioriteringar tillmedverka att
säkerställa driften vid berörda företag vidattgenom
behov omfördela främst energi, transporterresurser,
och arbetskraft. Därutöver kommissionenkommer att
behöva vissadelegera uppgifter till CB.

Länsstyrelsens uppgifter i liknar ifred mycket CB:s
uppgifter. tillkommerHärutöver dock betydandeen
företagsplanläggning. vid höjd beredskap kommer För-
sörjningskommissionen uppgifteratt delegera raden
till länsstyrelserna. kommer röraDessa bl.a. att
ransoneringsärenden, regleringsärenden, auktorisa-
tionsfrågor m.m.

konstaterarLEMO för sin del att länsstyrelserna har
något större uppgifter försörjningsområdetinom än vad

har.CB sigDock kan eller länsstyrelsen sägasCBvare
utöva funktionsledning i egentlig mening inom den
industriella försörjningsberedskapen.
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BESPARINGSMÖJLIGHETER7. DECENTRALISERINGS- OCH

föregående någradet redovisatI har LEMO att struk-
förändringar inteturella civilabör ske avseende det

försvarets ledningsorganisation. iHuvuddragen be-nu
fintlig uppgiftsfördelningoch bör alltfortansvars-

Någongälla. sammanslagning nedläggningeller av myn-
föreslåsdigheter inte.

emellertid inomLEMO att det för dennaanser ramen
grundstruktur finns förutsättningar för dels decen-
tralisering vissa beslutsbefogenheter och arbets-av
uppgifter, besparingardels effektiviseringoch av
verksamheten överflyttning vissa arbetsupp-genom av
gifter mellan berörda myndigheter.centrala dettaI
kapitel inventerar och analyserar dessa förut-LEMO
sättningar. Konsekvenserna för enskilda myndig-de

organisationheternas redovisas i följandem.m.
kapitel.

Decentralisering7.1

kapitel påI redovisat vilkethar3 LEMO sätt stats-
planeringsförutsättningarmakternas för totalförsvaret

enligt års påverkarförsvarsbeslut ledningsorga-1992
nisationen. påpekar pådärvid fokuseringenLEMO att det

strategiskas.k. innebäröverfallet ledningen böratt
sådantutövas decentraliserat.starkt Ett antasangrepp

åtminstone inledningsvis vitalakraftsamlas funk-mot
tioner inom Sveriges nationella ledningssystem inomoch
totalförsvaret.

såledesfinnsDet skälstarka att mot bakgrund pla-av
neringsförutsättningarna överväga decentraliseringen

beslutsbefogenheter i krigssituation. följ-Däravav en
naturligt frågaatt beslutsbefogenheter i deer om

fredstida ocksåberedskapsförberedelserna bör decentra-
liseras. ocksåemellertidDetta är motiverat be-av
sparings- effektivitetsskäl.och Visserligen hävdas

överföringofta att arbetsuppgifter till lägreav
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nivåer innebär måste tillförasatt dessa Detresurser.
naturligtvisär ingen besparing till exempelom en

arbetsuppgift vid myndighet tillöverförscentral 24en
måste tillföraslänsstyrelser och och dessavar aven

ökade delegering beslutsbefogenheterMenresurser. av
inte arbetsuppgifter.är överföringdetsamma Detsom av

fårmindre självkan ofta krävas arbete fattaom man
åtän motiveradebeslut förslag skall tas framom en

instans. instanseröverordnad fler ochJu personer som
inblandadeär i utrednings- och beslutsprocessen desto

blir ledtidernalängre störredestooch resurser
behövs.

statsförvaltningen tillämpas i ökande gradInom s.k.
mål- ocksåresultatstyrning.och bör gälla detDetta
civila försvaret.

väsentligkommunala förDen verksamheten har betydelse
enskildabl.a. människornasde välfärd. kommunalaDe

trygghettillgodose service,skall de behovorganen av
inte enskilda individer familjeroch ochomsorg som

ocksåsjälva. krigklarar givetvis iDetta gäller och
krigsfara. Decentralisering och befogenheterav ansvar
till ikommunerna har skett ökande takt under de se-

åren. Utvecklingennaste förutses fortsätta börkan och
naturligtvis civilaomfatta även det försvaret, även om

inför krig krigsfaraberedskapen och är ettytterst
statligt statliga myndigheternas uppgift börDeansvar.

målen,väsentligen nationellaatt de attvara ange
planeringsunderlaglämna uppföljningför ochsamt svara

nås. förhål-utvärdering målennationellahur de Iav
pålandet kommunernamot ankommer det främst länssty-

relserna uppgift.att utöva denna

vidstatsmakterna skilda tillfällenhar fattat beslut
arbetsuppgifteratt inom civila försvaretdet skallom

från Såledesöverföras tillstaten kommunerna. har
årRiksdagen uttalat att kommunstyrelsen bör1985 vara

civila på nivåhögsta totalförsvarsmyndighet lokal med
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för erforderlig samordningatt och samverkanansvar
stånd.tillkommer

Regeringen ihar 199192:102 anfört att ansvaretprop.
för materielhanteringen personalförsörjningenoch bör
överföras till kommunerna. naturlig följdEn härav är,
enligt regeringen, mobiliseringatt all kommunensav
krigsorganisation och planläggningden sammanhängersom

ocksåmed den görs själv.kommunen över-fortsattEnav
föring uppgifter tilloch kommunerna bör,av ansvar en-
ligt föregåsregeringen, överläggningar med kommu-av

statligaden ersättningen för kommunernasnerna om nya
uppgifter tidpunktenoch överföringen.förom

Ersättningsfrågan bereds inomarbetsgrupp För-av en
svarsdepartementet. kommer redovisa sinaGruppen att
överväganden förslag inomoch Enligtkort. vad harLEMO
erfarit föreslåkommer följande.att bl.a.gruppen

Varje utgångspunktkommun bör, i övergripandemed de
bedömningar ioch övrigtunderlag statligasom
myndigheter tillhandahåller, självständigt utforma,

vidmakthållaplanlägga och krigsorganisationen som
den särskildamot utsatthet och de hotsvarar som

finns mot kommunen.

För kommunernas uppgifter bör ett nytt samlat
ersättningssystem gälla. systemet bör vara
generellt, dvs. ersättningen intebörkommunper

på delområden åtgärder.uppdelat ellervara
Ersättningen frånbör skild statligadetvara
utjämningsbidraget specialdestineratoch för
åtgärder inom civiladet försvaret. Statens
nuvarande kostnader för uppgifternade aktuella

år.tillberäknas milj.105-115 kr. per

Utöver ersättningen uppgifterför de nya som
tvåöverförs till kommunerna befintligabör

specialdestinerade statsbidrag inordnas i det nya
nämligensystemet, ersättningen till förkommunerna
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årberedskapsplanering milj. för16,6 kr. ochper
år.utbildning övning milj.och 10 kr. per

ÖCB myndighet administrerarbör den detvara som nya
ersättningssystemet. ersättninggenerella statens

till investeringar lednings-ikommunerna för t.ex.
räddningscentraler reservanordningaroch och samt

ersättningen inte.för skyddsrumsbyggandet berörs

Länsstyrelserna till uppgiftbör ha att lämna
kommunerna iunderlag för och stöd beredskaps-

följaverksamheten samt och utvärdera den.upp

årLänsstyrelserna varje till regeringen inbör ge
bedömning inomberedskapsläget län.en av resp.

biträder i väsentligtLEMO allt arbetsgruppens kommande
förslag i redovisatsde avseenden har här och kon-som
staterar innebäratt ett genomförande förslagenav en

decentraliseringbetydande uppgifter inom civiladetav
också,försvaret. enligt mening, tilllederDe LEMO:s

effektivitet.högre Huruvida tillde leder bespa-en
ringar blir naturligtvis beroende ersätt-hur storav
ningen till slutligen blir.kommunerna Främst de cen-
trala myndigheternas behov personella förav resurser

påverkasplanläggning, administration emellertidetc. 1
återkommerhög till .grad. nästa kapitel.dettaLEMO 1

några år erhållerSedan tillbaka statsbidragkommunerna
för reservanordningar tillatt skaffa bl.a. de kommu-

såsomnaltekniska systemen el-, och avlopps-vatten-
ÖCBförsörjning. ocksåBidragen administreras av som

erforderligagenomför utredningar förhandlingaroch
samrådisamt beslutar med berördaandra centrala

myndigheter. Länsstyrelserna sig.yttrar detLEMO anser
naturligt bidragen administrerasatt centralav en

såmyndighet länge verksamheten är försökskaraktär.av
Principiellt bör statsbidrag tilldock denna typ av

administreraskommuner länsstyrelserna. verk-Omav
fortgå, sådansamheten bör därförskall decentra-en
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lisering övervägas. Regeringen har emellertid i samband
årsmed försvarsbeslut1992 förklarat att den bör upp-

höra planeringsperiodensefter slut, dvs. efter budget-
året 199697. omläggningEn beslutsprocessen förav en-

några årdast intetorde meningsfull. före-LEMOvara
slår sådan.intedärför en

ocksåLEMO har övervägt det är möjligt lämpligtochom
att decentralisera beslut administrationoch avseende

frånskyddsrumsproduktionen till länsstyrelserna.SRV
På det hela taget pådock verksamheten bedrivassynes

ändamålsenligtett föreslårsätt. LEMO ingadärför
ändringar utan förutsätter att fortlöpandeSRV prövar
effektiviteten vidtaroch nödvändiga förenklingar i
samverkan länsstyrelserna.med framhållavillLEMO att

inte pådet ankommer utredningen att pröva skyddsrums-
byggandets omfattning geografiskaoch fördelning.

fråga produktionenI lednings-kommunala ochom av
räddningscentraler långt gångenalltförsynes en
centralisering till tillämpas.SRV LEMO att SRVanser
bör pröva möjligheterna decentraliseraatt vissa moment
i i nåsyfte besparingarattprocessen och ett effek-
tivare arbetssätt. erinrarLEMO vad anfördesom som av
regeringen i nämligen199192:102, att, när detprop.
gäller att bedöma behovet särskild ledningsplats förav
kommunledningen, kommunen själv bör ha avgörandeett
inflytande. iärDet första hand länsstyrelsen börsom
lämna kommunen planeringsunderlag biträda vidoch denna
bedömning.

LEMO har kunnat konstatera att ekonomisystemdet som
utnyttjas mellan och länsstyrelsernaSRV är tungrott
och resurskrävande. finnsLEMO att det utrymmeanser
för förenkling, dels vissa produktionsupp-attgenom
gifter överförs till kommunerna, dels att ekono-genom
mihanteringen mellan och länsstyrelsernaSRV förändras.

Enligt räddningstjänstlagen tillsy-1986:1102 utövas
lagens inomefterlevnad länet länsstyrelsen.nen av av
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tillsynencentrala utövas ellerDen SRV. Lagenav
innehåller ingen vägledninglagens förarbeten hurom

tillsynsuppgifterna fördelasskall mellan dessa nyn-
tilldigheter. ioklarhetDetta har stundtals lett

till tillkommunerna, dubbelarbete och attdelen
statliga myndigheter redovisat skilda synpunkter och
bedömningar. härtillhänsyn kunnaDet skulle med vara

myndighetfördel länsstyrelsen ellerendasten om en -
tillsynsansvaret. myndighetenhade hela andraDenSRV -

såi uppgift biträdatillborde att denfall ha ansva-
riga myndigheten.

sådan bådainte lösning.förordar myndig-LEMO Deen
utnyttjas. Länssty-heternas samlade börkompetens

irelsens regelbundna och täta kontakter med kommunerna
på håll följaförutsättningarlänet för näraskapar att

räddningstjänstverksamheten förebyggandeoch det arbe-
i iär värdefullttet kommunerna. Det det sammanhanget

uppgifter inomatt länsstyrelsen har betydelsefulla
såsomsamhällssektorer,andra t.ex. den verksamhet som

frågorregleras delplan- och bygglagen PBL. Engenom
i tillsynen naturligtkaraktären är atthar den att det
utnyttja finnsde fackkunskaper och erfarenheter som
inom SRV.

undvikaFör framförallt, föratt dubbelarbete och, att
inte besvärandekommunerna skall det meduppleva som

två statliga tillsynsmyndigheter emellertidär det
nödvändigt nära läns-med samverkan mellan ochSRVen

nödvändigt informerarstyrelserna. är deDet att var-
vilka iakt-andra kontakter med kommunerna ochom om

tagelser görs vidoch meddelas dessa kontakter.som
måste utgångspunkt isamverkan utvecklas med denDenna

principiella det är länsstyrelserna skallattsynen som
statligaha hand de kontakterna med kommunerna.om

i följande kapitel länsstyrelsernasbehandlarLEMO
på räddningstjänstområdet.kompetens

framhålla decentraliseringAvslutningsvis vill attLEMO
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arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter i hög gradav
frågaär attityd och kultur hos de centralaen om

myndigheterna. hållagällerDet fingrarnaatt borta
någoninte ioch överambitionform misstroellerav

sig ilägga verksamhet skall handhas lägresom av
nivåer. Verksledningarna härvidhar viktig uppgift.en

Uppgifts-7.2 och arbetsfördelningen mellan de
myndigheternacentrala

i förhållandenabehandlarLEMO detta sammanhang mellan
ÖCB, vissaochSRV SPF. uppgifts-I avseenden är och
arbetsfördelningen mellan dem oklar. Det leder stund-

tilltals dubbelarbete och resurskrävande revirdiskus-
sioner tillsamt oklarhet regionalahos bl.a. myndig-
heter och kommuner. ytligtDet, sett, enklaste sättet

tillatt komma rätta slåmed detta problem kan attvara
myndigheterna. framgåravvisar,LEMOsamman som av

tidigare sådankapitel, lösning. ihar ställetLEMOen
identifierasökt inom områdenvilka oklarheter och dub-

belarbete förekommer.

Inledningsvis vill erinra definitionLEMO denom av
begreppet civiladet försvaret utredningen harsom

ÖCBföreslagit i kapitel till uppgifthar3. att sam-
ordna fredstidade beredskapsförberedelserna inför krig

krigsfara, inteoch inför på-beredskapen fredstida
frestningar framgårrisker.och kapitelsom 5av anser

ÖCB inte någraLEMO att skall direktaha samordnings-
ledningsuppgifter Äneller ÖCBi krig. någramindre har

sådana uppgifter i samband fredstidamed olyckor och
katastrofer. har däremot till uppgiftSRV att samordna
den statliga räddningstjänsten och den förebyggande
verksamheten minskaför att risken för och konsekven-

sådanaolyckor åsyftasoch katastrofer iserna av som
räddningstjänstlagen.

Ett principresonemangmotsvarande frågaikan föras om
relationerna mellan ochSPF SRV.
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också intryckharLEMO ett vissaatt arbetar medSRVav
frågor från dåvarandeöverfördes Civilförsvarssty-som

ÖCBtill vid årrelsen ombildningen myndigheternaav
rådgäller samordningen1986. Det bl.a. allmänna förav

den kommunala beredskapen.

påsom exempel dubbelarbete och oklarhet har nämnts att
alla de myndigheternatre centrala samt länsstyrelserna

sig frågavänder imot kommunerna utbildnings- ochom
ÖCBövningsverksamheten bedriversamt att och öv-SPF

ningar fredstidaavseende olyckor och katastrofer.

framhållit föregåendehar iSom LEMO avsnitt bör kom-
självständigt ha för att utforma, plan-munerna ansvar

vidmakthållalägga och krigsorganisation. börDeten
länsstyrelserna kommunerna underlag förvara som ger

ioch stöd denna givetvisverksamhet innefattarsom
utbildningäven ocksåövning.och ärDet länsstyrel-

följabör utvärderaoch verksamheten.serna Desom upp
myndigheternascentrala uppgift tillbör begränsas att

lämna länsstyrelserna planeringsunderlagdet desom
påbehöver vidsamt att behov biträdaoch deras begäran

stödjaoch länsstyrelserna i denna verksamhet.

utgångspunktMed i principerdessa bör de centrala myn-
digheternas befattning utbildnings-med övnings-och

iverksamheten kommunerna begränsas avsevärt. Därmed
bör oklarheter dubbelarbeteoch mini-mellan dem kunna

är medvetenLEMO vissaatt detta förutsättermeras. om
författningsändringar och räknar imed dessaatt görs
samband civiltmed att lag försvar utarbetas.en ny om

påpekas ovanståendebörDet att interesonemang avser
befattningsutbildningden bedrivs vid skolorSRV:ssom

eller utbildning iden bl.a. civiltoch försvarBIS som
ÖCB:spå någrabedrivs viduppdrag universitet och

institutionerandra erbjudsoch olikasom grupper av
befattningshavare.

måndenI de myndigheternacentrala finnaskulle det
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behövligt rådatt ut allmänna för den kommunala ut-ge
bildnings- övningsverksamhetenoch bör det ske gemen-

samråd.samt ioch

Både ÖCB och rådharSRV gett ut allmänna eller hand-
böcker avseende kommunala riskanalyser. behandlarDe

öCB:sdelvis olika saker. publikationer gäller väsent-
ligen risker för avbrott eller störningar i olika för-
sörjningssystem medan SRV:s handlar olyckor ochom
katastrofer i räddningstjänstlagens mening. Likväl har

beröringspunkterde från hålloch på-kommunalt har
pekats att det har skapat ansvarsförhål-oklarhet om

pålandena myndighetsnivå.central

ÖCB enligtskall sin instruktion tillhandahålla under-
lag rörande totalförsvarets civila del tillämp-för
ningen plan- och bygglagen PBL ochav lagen om
hushållning med naturresurser NRL samt verka förm.m.
att totalförsvarets intressen beaktas i samhällsutveck-

Pålingen. motsvarande sätt skall riskut-bevakaSRV
vecklingen inom verksamhetsområdet och verka för att
åtgärder vidtas för att förebygga olyckor till-samt
handahålla inomunderlag verksamhetsområdet till-för
lämpningen ochPBL finnerNRL. LEMO naturligtdetav
att myndighet har dessa uppgifterresp. inteoch kan
föreslå någon författningsändring innebäraskullesom
att oklarheter och dubbelarbete undanröjs. Däremot bör

tvåde myndigheterna i frågorsamverka dessa och pröva
besparingar inte erhållaskanom attgenom man gemen-

rådsamt ut och handböcker såger avsett slagav om
över huvudtaget bedöms måsteangeläget. Naturligtvis

ocksåsamverkan ske med Boverket.

LEMO har kunnat konstatera det tillatt finnsdelen
dubblerad ÖCBkompetens frågahos ioch SRV utbygg-om
nad lednings-, informations-m.m. ochav sambandssys-
tem. Myndigheterna bör pröva förutsättningarna för att
nå besparingar uppgifts- och ansvarsför-genom en annan
delning. utgångspunktEn kan därvid fördelningdenvara

frågaigäller utbyggnadensom kommunala led-om av
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nings- räddningscentraler,och dvs. att har detSRV
produktionsansvaret.samlade

föreslår ÖCBregeringen ioch uppdragLEMO att SRVger
i prövning redovisa resul-att samverkan göra denna och

till regeringen.tatet
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BERÖRDA8. MYNDIGHETERS ORGANISATORISKA UTVECKLING

föregående kapitelI har inventeratLEMO och analyserat
möjliga decentraliserings- besparingsåtgärder.och LEMO
redovisar i kapiteldetta sina slutsatser beträffande
de berörda myndigheternas organisatoriska utveckling.

myndigheter ÖCB,De behandlas ärsom SRV, SPF, TCN,
civilbefälhavarna och länsstyrelserna.

8.1 civil ÖCBOverstyrelsen för beredskap

ÖCB bör fortsättningsvis ha tre huvuduppgifter,
nämligen

att samordna de fredstida beredskapsförberedelserna-
inför krig krigsfara,och

iatt fred funktionsansvarig myndighet förvara-
funktionen Transporter,

iatt fred funktionsansvarig myndighet förvara-
funktionen Försörjning industrivaror.med

krigI eljesteller när regeringen bestämmer det
övertar Transportkommissionen Försörjnings-och
kommissionen funktionsansvaret för Transporter resp.
Försörjning industrivaror. ingår ÖCB:smed iDet
funktionsansvar att förbereda myndighetersdessa
organisering.

ÖCB:s uppgifter organisationoch i framgårkrig av
kapitel 5.

ÖCB:sInnebörden i stort samordningsuppgifter i fredav
framgår kapitel För lösa4. att motsvarande uppgift-av

i dag utnyttjas personår.ungefär ÖCBer 44 LEMO har av
inhämtat uppgifter hur i pådessa stort fördelas deom
olika samordningsuppgifterna. inomLEMO att fleraanser
områden bör decentraliserings- besparingsåtgärderoch
kunna vidtas.
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erinrar i i kapitelsammanhanget förslagetLEMO 7om
ÖCBuppgifts- arbetsfördelningenatt och mellan och SRV

frågai lednings-, informations-utbyggnadom m.m. av
Vidareböroch sambandsystem över. bör noterasses

i kapitelöverväganden arbetsfördelningenLEMO:s 4 om
ÖCB.mellan Försvarsdepartementet och

frågaviss förstärkning ibedömer att bör skeLEMO en
uppgiften studie-att leda och samordna och plane-om

ÖCBringsverksamheten inom civiladet försvaret. har
hittills inte lyckats bygga den kompetens be-upp som

myndigheten självständigthövs för att skall kunna
beredskapsåtgärderbedöma inom olikabehovet av

funktioner och därmed göra välgrundade resursav-
vägningar.

personårFör närvarande avdelas för lösatre att upp-
giften funktionsansvarig funktionenför Transport-som

inte vissär främmande för förstärkningattLEMOer. en
tillkan behövas hänsyn funktionensmed betydelse för

samhället i sin inte minsthelhet, för Försvarsmakten.

uppgiften funktionsansvarigFör funktionenatt förvara
Försörjning industrivarormed avdelas drygt 50 person-
år. påpersonârcirkaHärav faller affärsverksam-13

också påinnefattar uppgifterheten uppdragsom av
Socialstyrelsen, jordbruksverk, Läkemedels-Statens

Till följd planerings-verket och SPF. denav nya
års pågårinriktningen enligt försvarsbeslut för1992

närvarande omplaneringganska omfattande ochen om-
strukturering befintliga minstlager. ställerInteav

tillsammansbehovet Försvarsmaktenatt med belysaav
återtagandeplaneringen pårealismen i den s.k. krav

vissa utredningsresurser. ambitio-dock attLEMO anser
på några årsinom funktion siktdenna kan be-nerna

påtagligt.gränsas

Även ÖCB:sinom interna administration bedömer attLEMO
finns besparingspotential.det en
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ÖCB:s styrelse har fattat beslut personalminsk-om en
ningsplan innebär att personalstyrkan skall hasom
minskat år förhållandemed 15 i till1994personer
läget Utöver1992. nämnda personalminskningovan avser
ÖCB genomföra besparingsprogram,ett vilket inne-även
fattar organisationsöversyn. Totalt skall besparing-en

miljoner uppnås på några års10 kronor siktar om ca
åtgärder.dessa åtgärderLEMO att degenom anser som

ÖCB vidta är lämpliga.avser

8.2 räddningsverkStatens SRV

Vid SRV:s centrala förvaltning i finnsKarlstad 283nu
anställda. Enligt vad erfaritpersoner LEMO har kommer

inomSRV kort inledaatt organisationsöversyn varviden
från årserfarenheterna sju iverksamhet den nuvarande

organisationen tillskall tas Organisationsöver-vara.
kommer enligt uppgift tillatt ledasynen avdel-en ny

ningsindelning. Syftet är naturligtvis att anpassa
organisationen till ändrade förutsättningar för verk-
samheten effektiviseraoch arbetet. förutsätterLEMO

ocksåhänsynatt till föregåendetas ivad detLEMO har
anfört decentraliserings- besparingsmöjligheter.ochom

överföring tillEn kommunerna föransvaret personal-av
och materielhanteringen påtagligabör medföra reduce-
ringar i den centrala förvaltningen.

fredsräddningstjänstenInom regeringenhar ökadeangett
ambitioner på områden, såsomrad bättre säkerhet viden
transporter farligt höjdgods, införberedskap kärn-av
krafts- kemikalieolyckoroch internationellaoch ökade
hjälpinsatser. inteharLEMO underlag för bedömaatt
Vilka uppgifterdessa kräver.resurser

såledesLEMO intehar möjlighet i vilkenatt ange om-
fattning möjligtdet är personåratt begränsa antalet
vid förvaltningSRV:s centrala i Karlstad. Utredningen
förutsätter dock möjligheteratt alla till besparingar

effektivitetsvinsteroch till itas organisations-vara
översynen.
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vid i Revinge,räddningsskolornade fyra Skövde,
finns iRosersberg anställda,och Sandö dag 466 varav

förrådspersonal.cirka hand förEfter ansvaret100 som
materielhanteringen tillöverförs kommunerna bortfaller
självfallet arbetsuppgifter för de reduce-Ensenare.
ring tjänstermed drygt beslutatshar SRV.50 av

överkapacitet vid räddnings-För närvarande finns en
årbildadesskolorna. närDet hänger med att SRVsamman

eftersläpning outbildadfanns avsevärd1986 av per-en
åreninom räddningstjänsten.sonal Under 1986-91 genom-

fördes därför utöverett stort antal kurser planerad
produktion i in iför komma balans med behoven ochatt

varaktigt omsättningsutbild-ett system med normalen
ning. lämnatsDet behovsunderlag har kom-avsom nu

Ävenpå nedgång. utbildningenpekar markantmunerna en
krigsräddningstjänst tillför har reducerats, bl.a.

följd krispaketet höstendet s.k. 1992.av

nyligen inlett sin utbildnings-har översynSRV en av
i tidsperspektiv.verksamhet längre översynenett I

ingår kapacitetsbehovet vidframtidaatt kartlägga det
räddningsskolorna belysa konsekvensernasamt att av en

nedläggningreducering kapaciteten och eventuellav av
någon Enligt uppgjord översynenskola. arbetsplan skall

till Regeringen börgenomförd 1994.vara sommaren upp-
åt anslutning tillredovisa idra att resultatetSRV

budgetåretanslagsframställningen för 199596. LEMO
väsentlig reducering anställdaatt antaletanser en av

vid möjlig.skolorna är

samband översynen bör överväga ombildaI med at:SRV
till avgiftsfinansieradeskolorna inomresultatenheter

verksamhetsområdesärskilt iett SRV. LEMO attanser en
sådan åtgärd bidra till effektiviseraskulle att verk-

till anpassningsamheten och medverka skolornaen av
ockåtill behovet. tillskulleDet leda att kostnaderna

påför redovisasskolornas verksamhet kom att ett
bättre sätt än vad är fallet. bör fortsätt-SRVsom nu
ningsvis års-särredovisa vid iverksamheten skolorna
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redovisningen till regeringen.

För att länsstyrelserna skulle kunna genomföra den
utökade övningsverksamheten i länen, beslutadessom

börjanunder dåvarandevid1980-talet, anställdesav
Civilförsvarsstyrelsen övningsledareett antal som
ställdes till länsstyrelsernas förfogande. I prop.
198485:161 anförde försvarsministern att högst 40
övningsledare borde kunna ställas till länsstyrelsernas
disposition tillfällig förstärkning finansieradsom en

SRV.av

övningsledarna kallas utbildningsledare. Detnumera
finns utbildningsledare tjänstgörande34 vid länssty-

residensstädernarelserna och med stationeringsort.som
Utbildningsledarnas uppgifter iär att samverkan med
länsstyrelserna planera, utbild-genomföra värderaoch
nings- påövningsverksamhetenoch regional och lokal
nivå. är inomDe sedan oktober organiserade iSRV 1992

regionerfyra med enhetschef ansvarig fören som resp.
region. Utbildningsledarorganisationen är en gemensam

för civilade delarna totalförsvaret.resurs av

naturlig frågasom konsekvens iden de-en av syn om
centralisering övningsverksamhetenföransvaret tillav
länsstyrelser och kommuner, redovisat iharLEMOsom

föregående,det utbildningsledarnaattLEMO fort-anser
sättningsvis skall vidanställda den länsstyrelsevara
där de är stationerade. Kostnader motsvarande ut-34
bildningsledare således frånbör överföras anslagSRV:s

BefolkningsskyddH 1: räddningstjänst fjärdeoch under
huvudtiteln till anslaget LänsstyrelsernaB 1: m.m.
under huvudtiteln.trettonde förutsätterLEMO att ut-
bildningsledarna i samband härmed anställningbereds
vid länsstyrelse.resp.

8.3 för psykologisktStyrelsen försvar SPF

framgår kapitelsom 6 att skallLEMO SPFav anser
finnas självständigkvar myndighet funktions-medsom
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funktionenför Psykologiskt försvar. före-LEMOansvar
slår någrainte ändringar uppgifter.heller SPF:sav

föreslå någrafinns inteDärmed väsentligaunderlag att
personalförändringar. nio anställda.harSPF

Naturligtvis myndigheten sinskall fortlöpande överse
interna administration sina ioch arbetsformer syfte
att försöka öka för den verksamhet-externaresurserna

information, utbildning,dvs. övningar och forsk-en,
framhållaning. vill därvid särskilt forsknings-LEMO

verksamheten.

Totalförsvarets8.4 chefsnämnd TCN

enligt sin instruktionhar till uppgiftTCN 1988:1041
iatt fred för samordning myndig-verka de centralaav

heternas inomverksamhet totalförsvaret.

uppgift enligtbör uppfattning,Denna lösaTCN, LEMO:s
i informations-förstaatt hand ett ochgenom vara

överläggningsorgan militäramellan företrädare för den
civilaoch delen totalförsvaret.av

påsjälvklart inte uppgifterskall sigTCN ha eller ta
påuppgifter ankommer Försvarsmakten vad gällersom

ÖCBsamordningen inom militäradet försvaret vadresp.
frå-samordningengäller inom civiladet försvaret. De

sådanaiskall behandla, skall ställetTCNgor som avse
är militära civilaför den och den delensom gemensamma

totalförsvaret.av

uppgifter enligt instruktionennämndenDe 2 5som
åtsärskilt sigägna redovisats tidigareskall ihar

återspeglarkapitel Enligt uppfattning2. LEMO:s dessa
ovanståendeuppgifter inte dem bakgrundTCN mot börsom

ha.

Nämndens uppgifter enligt instruktionen medverkaatt
till planeringen ledningsövningaratt samordnas samtav
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att berörda statliga och kommunala myndigheter rådge
och rekommendationer till ledning för planeringsarbetet
är väsentligen samordningsuppgifter i tidigareLEMOsom
överväganden på ÖCB.liggaansett bör Delvis är det

åliggeruppgifter de flesta myndigheter,centralasom
vilkas ingårverksamheter i olika delar totalför-av
svaret. uppgifterDessa för enligt instruktionenTCN

utgå.bör därför

Vad anförtLEHO TCN främst informa-ettovan om som
tions- och överläggningsorgan mellan civiladen och
militära delen totalförsvaret ibör stället särskiltav
framhållas i instruktionen. Enligt meningLEMO:s är
denna uppgift särskilt betydelsefull i säkerhetspo-
litiska krislägen, vilket har bestyrkts under genomför-

övningar.da föreslårLEMO därför att iorden fred
utgår i instruktionen.1 s innebär visserligenDet inte
att TCN torde särskilt i krig,verksamvara LEMOmen

inte uppgifternaatt skallanser begränsas till att
gälla iendast fred eftersom nämnden enligt LEMO:s
mening sinhar viktigaste iroll skymningslägen.
Nämndens iroll samband med beredskapshöjningar bör
markeras i instruktionen.

harLEMO övervägt chefsnämndens sammansättning börom
ändras med någothänsyn till den påändrade synen
nämndens inomroll totalförsvaret. översynEn av
sammansättningen ocksåär motiverad påatt detav

tid har skett betydandesenare förändringar i
myndighetsstrukturen med därav betingade förändringar i
totalförsvarets ledningsorganisation.

Som nämnts har till huvuduppgiftTCN att verka för sam-
ordning de centrala myndigheternas inomverksamhetav
totalförsvaret. ledamöterTCN:s bör därför enligt
LEMO:s mening väljas bland myndighetschefer med ett na-
tionellt för viktigamycket samhällsfunktioneransvar i
fred, vid höjd beredskap och iytterst krig. För att
underlätta överläggningarna inom nämnden bör antalet
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bestå följandeledamöter begränsas. bör därförTCN av
ledamöter.

Kabinettssekreteraren i
Utrikesdepartementet
överbefälhavaren

operationsledningförChefen högkvarterets
Rikspolischefen
cheferna för

Kustbevakningen
Överstyrelsen civilför beredskap

räddningsverkStatens
psykologiskt försvarStyrelsen för

Kommerskollegium
Socialstyrelsen
Telestyrelsen

jordbruksverkStatens
invandrarverkStatens

Närings- teknikutvecklingsverketoch
i ElförsörjningsnämndenOrdföranden

regeringen.utsesEn CB som av

statligaLiksom förför närvarande bör chefer andra
imyndigheter nämndenän är representerade samtdem som

näringslivetlandsting,företrädare ochför kommuner,
massmedia inbjudasorganisationerarbetsmarknadens samt

tilli behövs hänsynatt delta sammanträde, när det med
ärendenas art.

övningennyligen genomförda harsamband med denI
i Försvarsdeparte-väcktstanken att statssekreteraren

ocksåingå i chefsnämnden ledamentet borde och kanske
uppfattningen.inte dendess verksamhet. kan delaLEMO

huvuduppgift informations-är ett ochTCN:s att vara
överläggningsorgan för centralamellan chefer

ocksåmyndigheter. vill erinra att stats-LEMO om
i iärsekreteraren Försvarsdepartementet sekreterare

Försvarsrådet informations- överlägg-utgör ett ochsom
vikti-ningsorgan regeringen för demellan och cheferna

totalförsvarsmyndigheterna.gaste
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finnerLEMO det däremot naturligt att statssekretera-
eller den han för varje särskilt tillfälleren, utser,

skall ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden och
idelta överläggningar.dess tillkommerdagI denna

rätt chefen för enheten civiltför totalförsvar vid
Försvarsdepartementet. Instruktionens bör ändras.8 5

Ciyilbefälhavagna8.5 CB

LEMO att de uppgifter iför kriganser CB fred och som
framgår gällande instruktion 1988:1121av och rege-
ringens beslut F093173SSLP det operativa för-om
svarsförberedelsearbetet i huvudsak lämpligaär och att
de även fortsättningsvis bör lösas CB. LEMOav anser
dock att CB bör ytterligareha uppgift, nämligen denen
att redan i fred regelbundet till regeringen redovisa
beredskapsläget i civilområdet.inomstort

När det gäller vidCB:s höjd beredskap inomansvar
funktioner saknar påledningsorgan högresom egna
regional nivå vill erinraLEMO att LEMO underlagom som

sinaför överväganden i delbetänkandet SOU 1992:106
Civilbefälhavarna inhämtade de myndigheter-centrala

uppfattning funktionsledningsansvaret pånas högreom
regional nivå. vad därvidAv framkom och vadsom av som

därefterLEMO har övervägt följandeLEMO attanser nu
bör gälla.

Inom funktionen Befolkningsskydd räddningstjänstoch
bör inte någraCB ha direkta ledningsuppgifter välmen
ägna särskild åt frågoruppmärksamhet sammanhängersom
med större utrymningsrörelser, utnyttjande undsätt-av
ningsenheter, skydd radioaktivamot kemiskaoch strids-
medel varningsamt avseende luftanfall.

inomCB skall funktionen Psykologiskt försvar verka för
att befolkningens försvarsvilja motståndsandaoch beva-

och stärks. CB:s inomras verksamhet det psykologiska
försvaret sin påskall ha analysområdet.tyngdpunkt
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prioriterafunktionen Transporter skall ochInom CB
samordna leda landsvägstransporter-transporterna samt

långsiktiga inriktningenskall även vadCB denna. ange
väghållning utifrån prioriteringargjordaavser av

Samordning järn-landsvägstransporterna. skall ske med
sjötransportverksamheten.vägs- och

funktionen Ordning ledaoch säkerhet skallInom CB
polisverksamheten, polisverksam-särskildaexkl. den

SÄPO, ordning säkerhetheten för allmän ochattsvara
upprätthålls vid föreskrifteroch behov avseendege
omfördelning inom polisverk-allmännadenav resurser
samheten.

på sjukvårdsområdetskall hälso- och leda ochCB sam-
erforderligaordna verksamheten och härför före-ge

sjukvårdshuvudmännenskrifter till t.ex. avseende
materiella utnyttjandepersonella och ochresursers

omfördelning.

på försörjningsområdetuppgifter iärCB:s att, med
försörjningsanalyserfred utarbetade grund ochsom

enligt myndigheters prioriteringar,centrala medverka
till försörjningsviktigadriften vidsäkerställaatt

vidföretag omfördela främstatt behovgenom resurser,
Någraenergi, direkta led-transporter och arbetskraft.

ningsuppgifter inteutövas dock CB.av

pågåri kapitel utredningaranmält deharSom LEMO 2 om
myndigheternas, Civilbefälhavarna i Södra CB Snya

civilområdet organisation.CB LEMO harNorra N,resp.
tagit anslagsframställningar fördel de dessaav myn-

bådadigheter särskildaför 199495 de utredarnasom
inlämnat till härvidhar regeringen. kcnsta-kanLEMO

båda sig sigtera föratt de utredarna behövaanservar
bestående personår,fredskansli tillsam-ett dvs.16av

personår. isinbedömde för del betänkan-32 LEMOmans
bådaCivilbefälhavarnadet deSOU 1992:106 att kan-

personår.slierna behövdesammantaget omfatta 35 Deca
båda alltså åstadkommitsinahar med förslagutredarna
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påbesparing ytterligare årmilj.kr.en ut-ca en per
över tidigareLEMO:s beräknade besparing.

Länsstyrelserna8.6

Länsstyrelsen enligtskall sin instruktion 1990:1510
verka för målenatt de fastställda nationella inom
olika fårsamhällssektorer i sådangenomslag länet. En
samhällssektor enligtär instruktionen Civil försvars-
beredskap räddningstjänst.och

ärDet länsstyrelsen för avvägningenensam som ansvarar
mellan olikade resursanspråksektorernas och resurs-
tilldelning. avvägningen inte någonDen kan göras av

innebärDet att länsstyrelsens ledningannan. avgör
hur stor del myndighetens administrationav m.m. som
skall avdelas för att lösa beredskapsuppgifterna.

När det gäller de personella läns-resurser, som en
styrelse är beredd beredskapsfrågorna,att avdela för
är det enligt uppfattning viktigtLEMO:s att foku-mer

påkraven kvalitet änsera att koncentrera intresset
till de kvantitativa aspekterna i form antaletav
personår.

I samband med den översyn ledningsorganisationenav
inom civiladet försvaret årföregick reformen 1986som
anförde försvarets rationaliseringsinstitut FRI föl-
jande enligt meningLEMO:s är betydelse försom av
bl.a. länsstyrelserna:

Fördelningen uppgifteroch förav ansvarberedskapsfrågor inom myndighet med omfattandeen
påverkasfredsuppgifter två önskemål inteav somär motstridiga. Det gäller varje tjänste-attena

bör påmedveten beredskapsaspekternaman vara om
fredsinriktadede ärenden handläggs honomsom aveller henne och dessutom beredd att anlägga

påtotalförsvarssynpunkter dem och kunna ta
initiativ för samordning Det andra önske-m.m.målet är myndighetenatt disponerar kvali-enficerad sammanhållenoch stöder verks-resurs somledningen att leda och samordna arbetet medgenom
beredskapsfrågor inom underhålla in-verket samt
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på beredskapsområdettresse och kunnande hos
tjänstemän huvudsakligen handlägger rentsom
fredsinriktade vidärenden. skallDenna resurs

kris- krigsaspekterna ibehov hävda för-och
hållande till fredsekonomiska och andra syn-

ocksåsärskildapunkter. skallDen resursen ge
myndigheten kapacitet att samarbeta med andra

dåmyndigheter inom totalförsvaret och företräda
intressen myndighetende är satt att bevaka.som

förmåga påvisar myndighetsErfarenheten att en
beredskapsområdet i högär grad beroende denav
särskilda ställning inomochkompetensresursens
myndigheten.

på ikonstaterar beredskapsansvaretLEMO att denna syn
väsentligt vunnit insteg i fredstidaallt har detnu

villförberedelsearbetet inom ilänsstyrelserna och
några ytterligaredetta sammanhang lämna synpunkter.

bejakatDet är allmänt det för närvarande skeratt en
väsentlig ändring i uppgiftsprofillänsstyrelsernas
när Civildet gäller sektorn försvarsberedskap och
räddningstjänst. innebär länsstyrelsernaDen att
successivt sina produktionsuppgifter tillavvecklar
förmån sådanaför vidga för-handlar attmersom om
ståelsen i innebördenallmänhet civil beredskapom av

fortgåendeioch att ta beredskapshänsyn samhälls-den
utvecklingen. också rådhandlar stöd ochDet attom ge
till följakommunerna lösaoch att sätt attderasupp

uppgifter i övertagitde de flera ellerfall harsom
frånkommer övertaatt länsstyrelserna.

påförändrade uppgifternaDe medför kom-krav annanen
hittillsvarande.petens än den kort sagt,krävs,Det

fler generalister vid överblickmed färre specia-och
lister med begränsade fackkunskaper.

Vid överföringen för personalförsörjningansvaretav
mobiliseringför undsättningsenheter frånoch m.fl.av

länsstyrelserna till kommunerna bedömde iFRI ut-en
årredning att länsstyrelsernas1990 resursbehov skulle

minska personårcirkakunna med 100 sammantaget. Sedan
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dess har personalresurserna ändamålför detta reduce-
uppgårrats och idag till personår.40ca

Vid sidan uppgifterna inom civiladet försvaret iav
meningen beredskap inför krig krigsfaraoch har läns-
styrelserna uppgifter avseende den fredstida räddnings-
tjänsten. Länsstyrelserna skall för räddnings-svara
tjänst saneringoch vid utsläpp radioaktiva ämnen,av
kunna överta ansvaret för kommunal räddningstjänst och
samordna statlig och kommunal räddningstjänst samt ut-
öva tillsyn över den kommunala räddningstjänsten. Upp-
gifterna civilaavseende det försvaret och den freds-
tida räddningstjänsten inomhar länsstyrelsen orga-
nisatoriskt sammanförts att det skall finnasgenom en
länsexpert för Civil försvarsberedskap räddnings-och
tjänst.

iblandharDet hävdats att länsstyrelsernas kompetens
på området räddningstjänst inte tillfredsställande.är
Detta har, vad förstått,harLEMO tilllett att SRV

förbigåttofta länsstyrelserna och utvecklat dialogen
direkt med kommunerna. i föregåendeLEMO har kapitel
framhållit att det delade tillsynsansvaret mellan SRV

länsstyrelsernaoch avseende den kommunala räddnings-
tjänsten skall utgångspunktutvecklas med i prin-den
cipiella att det är länsstyrelsernasynen skall hasom
hand de statliga kontakternaom med kommunerna.

iLEMO har detta sammanhang övervägt föreslåatt en
uppdelning länsexpertskapet på två, nämligenav dels

civilför beredskap, dels för räddningstjänst. Vid en
eventuell uppdelning kan tänka sig olika lösningarman
för tillgodoseatt kompetensen räddnings-avseende
tjänst. Det är nämligen sällan fulltidsuppgift fören

föreslåren LEMO emellertid sådaninteperson. en upp-
delning. Expertområdet bör dock benämnas Civil bered-
skap och räddningstjänst.

ärDet emellertid önskemålett starkt att förstärka
länsstyrelsens påkompetens räddningstjänstområdet. Det
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uppnås påkan enligt olika sätt.LEMO

alternativEtt generalistär länsexpertatt utse en som
kvalificeradmed brandingenjör vid sin sida.motsven

påEtt annat är att flera länsstyrelser delar hel-en
tidsanställd tjänst brandingenjörför motsv.en

tredjeEtt alternativ enligtär att avtal med berörd
påkommun konsultbasis räddningschef vidknyta en aven

pålänets tillkommuner länsstyrelsen %t.ex. 20
arbetstid. tillämpas vidmodell flera länssty-Denna
relser.

Ytterligare alternativett kan att byggerSRVvara upp
på efterfrågestyrdakompetens tjänster med pla-2-3en

cering varifrånvid räddningsskolorna, länsstyrelserna
mot ersättning vidkunde kompetens behov.avropa

påDet bör väljaankomma länsstyrelse att detenvar
alternativ bäst.som passar

vilket alternativOavsett väljs, bör därefterdetsom
bli lika naturligt för för andraSRV centralasom myn-
digheter erforderliga dialogeratt genomföra läns-med

Påistyrelserna stället för med kommunerna. motsvaran-
blide sätt naturligtbör det för kommunerna vändaatt

sig till länsstyrelse.resp.

kapitel föreslagit utbildnings-I har8 LEMO att 34
frånledare skall överföras till de länsstyrelser,SRV

vid vilka är stationerade.de därmedsambandInu
föreslås frånatt motsvarande kostnader överförs

Befolkningsskyddanslaget räddningstjänstH 1: och
fjärdeunder huvudtiteln till anslaget Länssty-B 1:

relserna huvudtiteln.under trettonde förut-LEMOm.m.
sätter utbildningsledarna iatt samband härmed bereds
anställning vid länsstyrelse.resp.

ocksåLEMO förutsätter överfördaatt de medlen kommer
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verksamhetsområdet Civil beredskap räddningstjänstoch
till erinrargodo. iLEMO detta sammanhang följandeom
uttalande Riksdagens försvarsutskottav bet. 199293:
FöU 6y :

Uppgifterna för länsstyrelserna årsenligt 1992
försvarsbeslut minskadeoch de förresursernafrågorberedning rörande civil beredskapav och
räddningstjänst på länsstyrelserna kräver enligt
utskottet åtgärderatt kraftfulla vidtas för att
motverka bristandeden Områdetbalansen. civil
beredskap räddningstjänstoch inom länsstyrel-

bör högre prioritet än hittillsserna ges och enhäremot svarande resurstilldelning. Utskottet
åtgärdervidare att vidtasböranser för att

förbättra länsstyrelsernas områdetinomkompetens
fråga.i
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9. DEN EKONOMISKA PLANERINGSRAMEN

tidigareLEMO framhållits, ÖCBharanser, som att bör
utöva sin samordningsroll i sinkraft auktoritetmer av
än hjälpmed olika formella styrmedel administra-av av
tiv eller ekonomisk ÖCB:sviktigart. En del samord-av
ningsroll, nämligen avvägningsfunktionen, behöver emel-
lertid förstärkas. För att detta skall möjligtvara
måste, enligt mening,LEMO:s samordningsinstrumentde

disponeras lämpliga för sinasom syften.vara

viktigasteEtt de instrumenten ÖCB:siav samordning av
det civila försvaret är programplaneringen med förslag
till fördelning ekonomiskaden planeringsramen.av Det
är därför viktigt påatt är sådantsammansatt ettramen
sätt meningsfullatt avvägning stånd.kommer till såen
är inte fallet för närvarande.

definierarLEMO i kapitel civiladet3 försvaret i fred
civilade kompletterande beredskapsåtgärdersom ärsom

nödvändiga påför att, den bas det fredstidasom sam-
hället utgör, kunna lösa civiladet försvarets upp-
gifter vid höjd beredskap. Kostnaderna för civiladet
försvaret såledesutgörs kostnaderna för dessa kom-av
pletterande beredskapsåtgärder motiveras behovensom av

beredskap inför krig Någrakrigsfara.av och andra
kostnader enligtskall uppfattning ingåLEMO:s inte i
planeringsramen. innebär åtgärderDet bl.a. att och
kostnader för påfrestningaratt möta fredstida och
risker inte ingåskall i civiladet försvarets plane-
ringsram. innefattasNu kostnader för fredsräddnings-
tjänsten i ramen.

viktig utgångspunktEn ärannan administrativaatt
kostnader för beredskapsenheter vidmotsv funktions-
ansvariga myndigheter och länsstyrelser inte in-skall
räknas i påDet ankommer varjeramen. verksledning att
avgöra hur stor del myndighetens administrationav som
skall avdelas för att lösa beredskapsuppgifterna. I
princip alltsåbör administrativaendast kostnader vid
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ÖCB,beredskapsuppgiftermyndigheter med endast SPF
inräknasinräknas i För närvarande deoch CB ramen.

administrativa iförkostnaderna SRV ramen.

Från civila planeringsram därförförsvarets bördet
fredsräddningstjänstenföras och dekostnaderna för

administrativa ligger inomvidkostnaderna SRV som nu
ramen .

till funktionen Befolknings-anvisasde medelAv som
räddningstjänstskydd föroch bör kostnaderna skydds-

andningsskydd hemskyddsorganisationen ävenochrum,
ingå också ingåfortsättningsvis i börIramen. ramen

investeringar i räddningscentraler liksomkostnader för
sådana materielanskaffning utbildningförkostnader och

exklusivt räddningstjänsten i krig, t.ex.som avser
varningssystem.merkostnaderna för flygvapnets

Med anslagskonstruktion innebärnuvarande för-LEMO:s
Frivil-slag att anslagen Skyddsrum ochH 2 H 4m.m.

liga försvarsorganisationer inom civiladen delen av
ingårtotalförsvaret i medan anslaget H 1m.m. ramen

innanfördelas med del utanföroch delen ramen.en

här överslagsmässigtMed förordat synsätt skulle 600ca
behållas inommkr eller % anslag det50 SRV:savca

civila försvarets planeringsram.

VapenfristyrelsensNär det gäller kostnaderna för verk-
ingår såi intesamhet, dessa be-bordesom nu ramen,

påverkan imöjlighet till principlasta eftersomramen,
vapenfriutbildningsaknas när gällerdet att avväga mot

beredskapsåtgärder,andra tjänstgöringsskyl-eftersom
föreståendedigheten tillär lagreglerad. Med hänsyn

organisatoriska utbildningsmässiga förändringaroch med
avståranledning Pliktutredningens förslag dock LEMOav

från några förändringar.lämna förslag tillatt

Till civila planeringsramdet försvarets bör föras
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följande kostnader ligger utanförsom nu ramen,
nämligen

kostnaderna för beredskapslagring olja och- av
oljeprodukter inom funktionen Energiförsörjning och

kostnaderna för beredskapslagring livsmedel- av m.m.
inom funktionen Livsmedelsförsörjning m.m.

Skälet härför är uppnåatt för att bästa möjliga balans
mellan olika beredskapsåtgärder inom skilda funktioner,
måste avvägning kunna ske mellanen planerade bered-
skapsåtgärder inom samtliga civila funktioner harsom
betydelse när det gäller att lösa civiladet försvarets
uppgifter i krig ÖCB:skrigsfara.och påverkansmöjlig-
heter hittillshar inskränkt sig till föreslå vissatt
utförsäljning beredskapslager finansieraför attav

beredskapsåtgärder.andra

års1993 oljelagringsutredning nyligenOLU 93 har
överlämnat delbetänkandet SOU 1993:87 Beredskaps-
lagring olja. Om förslagOLU 93:sav genomförs, kan
detta komma att medföra påatt belastningen anslaget E

Drift1 beredskapslager efter handav starkt begränsas.

Till följd Televerkets bolagisering har Telestyrel-av
tilldelats inomsen medelnumera för beredskaps-ramen

förberedelser inom funktionen Telekommunikationer.
Tidigare bars dessa kostnader Televerket nuvarandeav
Telia finansieradesoch väsentligen via avgifter. LEMO

att detta förfarandeanser är lämpligt tilläm-och bör
även vid kommande, liknandepas strukturförändringar
får konsekvenser för civilasom det försvarets ledning

och därmed sammanhängande fredstida beredskapsverksam-
het.

Frågan lånefinansiering beredskapskostnaderom inomav
funktionen Försörjning industrivarormed har utretts av
ÖCB såväloch redovisats i föregående års åretssom an-
slagsframställning enligt regeringens iuppdrag plane-
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sig positiv tillringsanvisningarna. ställerLEMO en
försörjningsfunktionernafinansieringsform för som

lån inominnebär dessaför beredskapskostnader tasatt
planeringsramenRiksgäldskontoret.i Därmed skulleupp

sådanakapitalkostnader förbelastas endast med
investeringar.

ÖCB samrådåtRegeringen i med de funk-bör uppdra att
tilltionsansvariga myndigheterna lämna förslag sam-

mansättning planeringsramen.ekonomiskadenav
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