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FörsvarsdepartementetTill Statsrådet och chefen för

Regeringen beslutade den november dir. 1995:153 tillkalla30 1995 sär-att en
skild utredare med uppdrag bakgrund propositionen 1995/96:12 To-att mot av
talförsvar i förnyelse uppgiftema för det civila försvaret ochgöra översynen av
fredsräddningstjänsten nivåcentral inom Försvarsdepartementets verksamhets-
område.

Chefen för Försvarsdepartementet förordnade den januari f.d. landshöv-199611
dingen HisingLars Ivar särskild utredare.att vara

sakkunniga utsågsTill den kanslirådet kanslirådetjanuari Ulf Bjurman,22 1996
Åke Sundin och departementssekreteraren Per Ostensson.

Till utsågs den januari utnämnde generaldirektören Eric-11 1996 Stureexperter
avdelningschefen Roland Nilsson, forskningschefen Roland Nordlund ochson,

överdirektören Riddarström.Bo

sekreterareSom förordnades den januari avdelningschefen11 1996 Sven Rune
ByråchefenFrid. Ulf har deltagit i arbetet inom sekretariatet.Broström

Utredaren har arbetat under benämningen Utredningen Fö 1996:01 uppgif-om
nivåcentral inom det civila försvaret och fredsräddningstjänsten. Vidterna re-

dovisningen överväganden och förslag i det betänkande föreliggerav som nu an-
vänds beteckningen "utredningen".

beskrivningar arbetsområdet ingårDe nuläget inom i betänkandet ärav som en
väsentlig del underlaget utredningensför överväganden. Utredningen har vidareav

sinaför slutsatser utnyttjat bl.a. de överväganden statsmakterna gjort undersom
den svenska statsförvaltningens utveckling, stödet till myndigheternasenare om

och regeringen principerna för styrning inom utredningsområdet.samt

Samordningen verksamheten inom det civila försvaret och fredsräddningstjäns-av
enligt direktiven frågacentral i utredningens uppdrag. Principema forärten en

samordningen inom det civila försvaret behandlades utförligt Utred-LEMO.av
ningen baserar del sina överväganden i detta avseende materialstoren av egna

slutsatser frånoch LEMO. viktig del underlaget deEn synpunkterärannan av som
företrädare för myndigheter och andra inom det civila försvaret freds-ochorgan

i räddningstjänsten har lämnat till utredningen.
ill



Utredningen skiljer i sina åtgärderöverväganden mellan kommunen, civilbe-som
fälhavaren i första hand infor och vid höjd beredskap, länsstyrelsen och regering-

det utredningen kallar ledningskedjan vidtar infor eller i samband meden som- -
händelser i hela hotskalan fred-krig och det stöd de ñmktions- och sektor-som
ansvariga myndigheterna dessa och andra Stödet kommer i mycketger organ.

utsträckning från de myndigheter utredningens överväganden enligtstor tre som
Överstyrelsendirektiven i första hand har omfattat, dvs för civil beredskap, Rädd-

ningsverket och Styrelsen for psykologiskt försvar.

gårEnligt utredningens mening åtgärder stödetdet olika utveckla tillatt genom
ledningskedjan och andra föreslår fokuse-Utredningen i detta syfte bl.a.organ. en

ÖCB:sring roll i huvudsak civilasamordning verksamheten inom det for-av av
ÖCBiSom led utvecklingen bör myndigheten i ökad utsträckningsvaret. ett av

förhållandeuppgifter stabskaraktär i till regeringen.av

EricsonExperterna Sture och Riddarström har särskilt yttrande.Bo avgett ett

Utredningen får härmed Utvecklad samordningöverlämna betänkandet detinom
civila försvaret och fedsräddningsyänsten. Uppdraget med detta slutfört.är

Stockholm den maj30 1996

HisingLars Ivar

/Sven FridRune
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Sammanfattning

Ökad integrationjied-krig

omställningsförmågatålighet de bered-Samhällets inneboende styrka, och och
skapsåtgärder allt väsentligt möjligheterna för klaravidtas bestämmer i attosssom
olika risker och hot.

emfas måste samutnyttjastatsmakterna har med allt större attsagt resurserna
lett tillavsedda respektive beredskap och krig. integration harför fred Kraven

åtgärder i mittenrad i syfte öka samordningen. fick redanKommunernaatt aven
nivå.planeringen civilforsvarsverksamheten lokal1980-talet föransvaret av

radcivilt försvar ska för verkställighetlagen deGenom även av en upp-om svara
under höjd beredskap.gifter

årRäddningsverket SRV inrättades led i strävandenadetta1986När attettvar
På nivååtgärderna och regional i hade länsstyrelsernaintegrera i fred krig. länen

fred under bered-redan for planering och ledning verksamheten i samtansvaret av
Överstyrelsen ÖCBberedskap haroch i krig. Verksamheten inom för civilskap

åtgärderhittills infor höjd Styrelsen förhelt omfattat beredskap. Inomnästan psy-
SPF har uppgifter syftar till bättre insatser i fred kommitkologiskt försvar som

bli allt del verksamheten.störreatt en av

Utredningens uppdrag

uppgiñema iUtredningen enligt direktiven dir. 1995:153ska översyngöra en av
freds-myndigheterna inom det civila försvaret "ochfred och krig hos de centrala

område,räddningstjänsten i första hand SRVinom Försvarsdepartementets OCB,
och SPF.

civilaUtredningen samordningsuppgiñema i fred och krig inom detska analysera
områdeinom Försvarsdepartementets ochförsvaret och fredsräddningstjänsten

förhål-normalaverksamheter bör uppfylla dels undervilka krav dessaöverväga
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landen i fred, dels inför och under

CI Internationella fredsfrämjande och humanitära insatser;
Cl Svåra påfrestningar samhället ifred;på
Cl Krig vår omvärld; ochi
D Väpnat vårt land.motangrepp

Utredningen ska vidare och lämna förslag till hur uppgiñema bör förde-överväga
las och hur gränsdragningen i övrigt bör mellan myndigheterna. Förslagen skavara
utformas med hänsyn till bl.a. den helhetssyn i totalforsvarspropositio-som anges

och till kommunaliseringen inom det civila försvaret. Förslagen inteska omfat-nen
någon sammanläggning de myndigheterna.ta treav

1995 principbeslutårs det civila försvaretom

vidgarEtt sâkerhetsbegrepp

årensDe utveckling innebär enligt statsmakterna måste tecknasenaste att nu en
bredare bild tänkbara risker, påfrestningarhot och tidigare. Bilden sträckeränav

frånsig hårdaden kärnan traditionella säkerhetspolitiska hot, deöverav mer nya
konflikter tenderar blossa i spår,det kalla krigets till riskerde hot ochattsom upp

följer den globala utvecklingen och det moderna sårbarhet.samhälletssom av

fördjupadeDen internationella integrationen och den tekniska och ekonomiska
utvecklingen enligt statsmakterna det moderna samhället styrka underger en nor-

förhållandenmala och potential svårahantera situationer. Samtidigtävenatten
innebär utvecklingen väsentlig ökning samhällets specialisering komp-ochen av
lexitet. Samhällets olika verksamheter har blivit integrerade beroendemed och av
varandra helt tidigare. drag i samhällsutvecklingenEttett sätt änannat annat är
den storskalighet i produktion och distribution påverkar forsörjningsberedska-som

och ökar riskerna för enstaka fåolycka ska allvarliga konsekvenser forattpen en
människor eller egendom eller i miljön.

på åtgärderHelhetssyn hot och risker ifred och krigmot

bredare spektrumEtt hot riskeroch leder till helhetssyn bör präglaattav en sam-
åtgärderhällets dessa hot och risker. samlad riskerEn hot ochmot storasyn

med konsekvenser nationell nivå och för viktiga samhällsfunktioner totaltger
effektiv och rationell åtgärder.hantering samhälletssett en mer av

Ansvarsprincipen ska gälla i fortsättningen. hållbeslutenFör skilda skaäven att
bli förenliga och awägningarna mellan behov riktiga fordras samverkan och sam-
ordning. gällerDetta alla lednings- och ansvarsnivåer i samhället.
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uppgiftercivila försvaretsDet

samhäl-tillbidraskatotalförsvaretinom attverksamhetenStatsmaktema attanser
föruppgiftervidgadeellerinnebärockså i fred. Detblir säkrare myn-let nya

förskjutninginnebärBeslutetcivila försvaret.inom detoch andradigheter enorgan
verksamhet.totalförsvaretsityngdpunktenav

möjligtdetskacivila försvaret attinom det göraåtgärder vidtasDe som

säker-livsnödvändig försörjning,civilbefolkningen,Cl Värna trygga en
tillbidra Försvars-ochsamhällsfunktionernaviktigasteställa de

omvärld;vid krig våroch ividförmågamaktens väpnat angrepp

och humanitärafredsfrämjande insatser;internationellaGenomföra

påpåfrestningarsvårasamlade förmågasamhällets mötaStärka att
ifred.samhället

poli-ambitionSverigesdetsäkerhetspolitiskt attvidgat ärMed synsätt genomett
vårstärkaytterligarebidragmilitäraochhumanitäracivila,diplomatiska,tiska,

ambi-generelladennaväsentlig delEninternationellai insatser.medverkan av
internationellabåde ideltatotalförsvaretförkapacitetökad atttionshöjning är en

flyktinghjälpen.ochkatastrof-internationellai denochfredsfrämjande insatser

för denanvändaskunnafortsättningeni ävenskacivila försvarets nyaDet resurser
Statsmaktemafred.samhälletpå ipåfrestningarmed svårasambanduppgiften i

beredskapenplaneringuppgift vid mot etttill dennaskahänsyn avtasatt nyaanser
be-någon ändringinteinnebäruttalande t.ex.Statsmakternas avväpnat angrepp.

organi-skaräddningstjänstsamhälletshurräddningstjänstlagenistämmelsema om
bedrivas.ochseras

underochinförverksamhetermilitäraochcivilamellanSamverkan
beredskaphöjd

detförmåga vid attmilitära försvarets väpnatdet ettväsentligt för angreppDet är
civilaområden i denväsentligainomflexibilitetrobusthet ochtillräckligfinns en

såminimiförmåga,tillräckligbörgällerområden detinfrastrukturen. De ges ensom
påfrestningarochstörningarolika slaginförgrundberedskapsamhälletshela avatt

tillfredsställande.blir

krigsorganisa-militäradendelarinomkrigsduglighetenStatsmaktema att avanser
bliskaläge.säkerhetspolitiska Detnuvarandeibegränsaskanmedvetettionen

hurklargöraochkrigsdugligheten avste-från attmedvetnamöjligt avsteggöraatt
forutvecklatibörFörsvarsmaktenåtgärdas. systemska ett samver-vid behovgen

försvaret.civilafrån detstödbehovprioritera sinaspecificera ochkan av
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Ledning vid hela hotskalaninsatser i

påKraven systemet

måsteDet finnas i förväg fastställtett samhällsorgan olikagör attansvar som
nivåer för ledning och fattar de beslut fordras allvarlig händelsesvarar närsom en
har inträffat. Totalförsvarets civila och militära delar ska alla ledningsnivåer
samverka och stödja såvarandra, effekten den samlade verksamhetenatt blirav
den bästa möjliga.

Det grundläggande kravet ledningssystemet,är händelsensatt orsaker elleroavsett
verkningar, kan medge kontinuerlig ledning hela landet. Ettöver krav ärannat att
ansvarsförhållandena och ledningsmönstren ska desamma i hela hotskalanvara
fred-krig.

Den starka ledningskedjan

nivåerTre -i krig ma

Det civila försvarets och fredsräddningstjänstens verksamhet omfattar förebyggan-
de åtgärder, olika slag förberedelser for insatser och genomförande insatserav av

begränsar skadorna. Händelseförloppet vid i varje fall påfrestningarsom i fred
börjar sannolikt ofta i liten skala lokal nivå. Om effekterna händelsen spriderav
sig, fordras det någon form styrning i första hand regional nivå. Slår händel-av

mycket områden i landetmot och omfattandestora del befolkningensen ären av-
berörd kan det bli nödvändigt med samarbete mellan län.ett även-

Hot- och riskutredningen behandlade i sitt huvudbetänkande frågan lednings-om
organisationen vid allvarliga störningar i viktiga samhällsiünktioner. Utredningen
kom fram till det angeläget användaatt ledningskedja föratt rädd-var samma som
ningstjänsten kommunen, länsstyrelsen och regeringen. ska framhållasDet att-
regeringen, det fordras beslut griper flera län, kan myndighetöverom utsesom en

för verksamheten,att länsstyrelsen i de berörda länen,t.ex. civilbe-svara ett av en
fälhavare eller central forvaltningsmyndighet.en

Utredningen ställer sig bakom Hot- och riskutredningens förslag till indelning i tre
nivåer -i krig tillkommer civilbefälhavamivån mellan länsstyrelsen och regeringen

och förutsätter regeringen från fall till fall bedömeratt vilken organisation- som
bäst tillgodoser behovet åtgärder omfattar flera län.av som

Organisation och resurser

På den lokala nivån det naturligt kommunstyrelsenär för dessa förbere-att svarar



fordras.inför de insatserdelser som

bespa-följdbl.a. tilllänsstyrelsernaregionala nivåndenproblem är att avEtt
områ-inomorganisationenutsträckningiföljdunder utringar tunnatstoraven

allmänhetiLänsstyrelseorganisationen harräddningstjänst.beredskap ochcivildet
kompetenstillföras motutsträckning kunnattillräckligheller iinte svararsomny

civilt försvar.lagentillkomstenuppgiñemade omavgenomnya

finansie-civila försvaretsdetUtredningenfrånförslagetstöderUtredningen om
länsstyrelsemasbestridaanvänds förmedelCFF-utredningen de attring att som

totalförsvarsverksamhetregionalanslag föringå iberedskapskostnader ska ett nytt
civila försva-detförplaneringsramenekonomiskafor deninomoch avvägas ramen

kostnaderendastomfatta ärskaemellertidVår utredning somattret. ramenanser
verksamhet.civila försvaretstill detdirekt hänförbara

höjdunderochnivån införregionaladenuppgiñerviktigaharCivilbefalhavama
förledningskedjaningår iÄven intecivilbefalhavarorganisationenberedskap. om

påfrest-fredstidasvåravidutnyttjasbördeni fred äveninsatser är somen resurs,
samhället.ningar

ochregeringensutvecklingnärvarandesker förcentrala nivånPå den rege-aven
påfrestning-svåraoch andraolyckorvidinsatserförberedskapringskansliets stora

sammanhangpågår i detta ärförberedelseri fred.samhället De annanensomar
kommunen-läns-ledningskedjanden starkaförförutsättninggrundläggande att

fungera.skastyrelsen-regeringen

samordningBehovet av

Definitioner

civila för-både detverksamheten inomidet centralasamordningochLedning är
bestämman-innebärLedning, utövafredsräddningstjänsten. ettoch attsvaret som

ledningvissskedet.operativa Eni detviktigverksamhet,inflytandede äröver en
sinbyggaandra skaochmyndigheterförberedelsearbetetibehövs när uppäven -

Medsamordning.frågaskedei dettaframför allt detberedskap sam-är ommen- ellermyndigheterandraförmyndighetutredningenordning organatt enmenar
inriktningövergripanderedovisarmål,övergripandeoch engemensammaanger

verksamheten.utvärderarochföljerprioriteringaroch samt upp

samordninghorisontellVertikal och

skabåde demmyndigheternakravomfattandeställerSamordningen som-
måstesamordnas. Detskaverksamhetbedriverdemochsamordna somsom

sittutanförverksamhetsamordnarden egetbefogenhetervilkafastställas somt.ex.
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direkta ansvarsområde ska ha.

Samordningen kan vertikal mellan olika nivåer inom de civila försvaret ellervara -
fredsräddningstjänsten. Det kan gälla generellt inom verksamheten i hela dess
bredd eller inom sektor. behövsDet emellertid också horisontell samordningen en
mellan olika sektorer och nivå.en samma

Slutsatsernas tillämpning depå myndigheter-tre

verksamhetnas

Åtgärder inför och under höjd beredskap

ÖCB:s samordningsroll

Ansvaret för samordning förberedelser åtgärder inför höjd beredskap mellanav av
ÖCB.funktioner ligger Många i myndighetens omvärld emellertid attanser

samordningen nivåcentral både otillräcklig och otydlig.är framgickDetta redan
den uppföljning LEMO gjorde. Uppfattningar slag har redovisatsav som av samma

vid de överläggningar utredningen haft med företrädare för olikasom organ.

Den centrala samordningsmyndigheten ska framför allt

D Ge statsmakterna underlag för deras beslut utvecklingensom avser
beredskapen det civila försvaret;inomav

D Stimulera förberedelser och utveckling arbetet hariannan som an-
knytning till det civila försvaret hos funktionsansvariga myndigheter
och ledningskecüan;i

D Utveckla samverkan civilt-militärt och kunskaperna de ömse-om
sidiga kraven inför och under höjd beredskap;

D Se till kunskaperna allmänt förutsättningarnaatt för verk-sett om
samheten inför och vid höjd beredskap ökar det civilainom försva-
ret.

Utredningen horisontell och vertikal samordning inomatt civiladet för-anser en
utomordentligt viktig måsteochärsvaret utvecklas inom för det systemramen

normalt gäller för regeringens styrning centrala och regionala myndighetersom av
och till utvecklingen mål- och resultatstyrningen.anpassas av

effektivEn uppföljning och utvärdering utredningen detär deettsom mestser av
betydelsefulla elementen i mål-den och resultatstyrning ska prägla verksamhe-som

inom det civila försvaret. Enligtten de bedömningar utredningen gjort har intesom
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inomresultatstymingenmål- ochÖCB:s utvecklaåtgärder för attutvecklingen av
förmetodernautvecklinggenomslag. Entillräckligtfått avförsvaretciviladet ännu

skullesamordningsrollenförstärkasyftemed san-utvärderingoch attuppföljning
ökarförnyelseåstadkommaSträvandena pro-effekter. somgoda attnolikt enge

samordningsverksamhe-också förtalarförvaltningen attstatligai denduktiviteten
utvecklas.ochförbättrasbörten

allrabliskullesamordningsmyndighetenmeningbestämdautredningens attDet är
ochsamordningsrollenpåfokuseraskunde ansva-verksamheteneffektivmest om

samordningsuppgiftema.koncentrerasväsentligtalltiret

ÖCB koncent-beredskaphöjdinförinomverksamhetenföreslårUtredningen att
led imyndighetenoch ettsamordningvertikaloch atthorisontell sompå enreras

ochuppföljning utvär-föransvarigtrollsinutvecklarytterligaredetta organsom
civila försvaret.detinomdering

beredskaphöjdinförÖCB:s uppgifterframtida

skafortsättningeniberedskapÖCB:s höjdinförverksamhetUtredningen attanser
områdentillkoncentreras som

försvaret;civiladethotbildenAnalys avsersomav

civila för-detförresultatkravochmålstatsmakternasKonkretisering av
svaret;

försvaret;civiladeti inompåtillgången stortBedömningD resurserav

åtgärder;genomfördautvärderingochUppföljning av

medsambandverksamhetsområden iellerfunktionermellanAvvägningar
programplanearbetet;

försvaret;militäraoch detciviladetÖvergripande mellansamverkan

civila försvaret;det samtforskningInriktning i stort avsersomav

område.civila försvaretsdetinternationella inommedKontakter organ

stabsorganmed rollerstatsförvaltningenimyndigheterÖCB andra somliksombör
regeringskansliet. Somi ut-stödja arbetetsärskiltuppgiftfå till attåt regeringen

bidrarutsträckningökadimyndighetendetframhållit innebärtidigare attredningen
iverksamhetenawägningar stortochinriktningbeslutdeförmed underlag omom

fattar.regeringencivila försvaretdetinom som



IJtredningen har vilka åtgärderäven övervägt i övrigt behöver vidtas försom att
OCB ska kunna lösa sina samordningsuppgiñer effektivtett sätt.

Hög kompetens hos personalen kunnighet, omdöme, uthållighet och samarbets--
förmåga förutsätter liksom hittills rekrytering särskilt lämpa-ärav personer- som
de för och intresserade de samordningsuppgiñer starkt kommer domi-av attsom

ÖCB:s verksamhet.nera

Till samordningsrollen hör enligt utredningens mening myndigheten fullföljer sinatt
lägga såsträvan mycketatt möjligtut genomförandet på andrasom Detav organ.

kan funktionsansvariga myndigheter, länsstyrelser ellervara civilbefälhavare som
får i uppdrag olika frågor ÖCB.överväga ochatt redovisa resultatet till

ÖCB har enligt beredskapsförordningen utfärda verkställighetsföreskrifterrätt att
inom de olika områden andra statliga myndigheters beredskapsplaneringav som
omfattas förordningen. LEMO behandlade frågan föreskrifterav och framhöllom

ÖCB bör iakttaatt restriktivitet detstor gäller i föreskriñsformnär förmedlaatt
och tydliggöra regeringens beslut. Utredningen ansluter sig denna punkt i hu-
vudsak till LEMO:s bedömning. En utökad uppföljning och utvärdering kan emel-
lertid fordra ökade befogenheter andra myndigheter föreskrifteratt för dege upp-
gifter dessa myndigheter ska för.som svara

ekonomiskaDen sgtvgingen

viktigEn fråga för samordningen och planeringen det civila försvaret hurärav en
effektiv styrning beredskapsåtgärdema ska kunna åstadkommas. främstaav Det

och awägningsinstrumentetstyr- for det civila försvaret den ekonomiska plane-är
ringsramen. I ingår utgifter för investeringar driftkostnaderramen utanförsamt
livsmedels- och oljeområdena säkerhetspolitiska kriser och krig. Ramensom avser
omfattar vidare förvaltningskostnader för myndigheter inom det civila försvaret
inom Försvarsdepartementets ÖCB,område, dvs SRV, SPF och civilbefalhavama.

lämpligEn utformning den ekonomiska planeringsramen kombinerat medav ut--vecklade verksamhetsmål och handlingsregler från regeringens sida och effektiven
uppföljning och ÖCButvärdering under ledning skulle leda till betydandeav en-förbättring samordningen inom det civila försvaret. finnsDetav fördelar medstora

omfattar alla beredskapskostnaderatt direktramen hänforliga tillär det civilasom
försvarets ÖCBverksamhet. Genom årligen lämnar förslag tillatt fördelning av
medlen inom planeringsramen blir följden förstärkning myndighetensen av sam-
ordningsroll.

Samtidigt innebär det emellertid problem medlen, för närvarande fallet,ärom som
ska användas för finansiering verksamhet utanför det civilaäven försvaret,av t.ex.
fredsräddningstjänsten, beredskapen kärnenergiolyckor åtgärderochmot gäl-som
ler farligt gods.transporter Detta leder ÖCB:still motsättningar mellanav och
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förslagCFF-utredningensberedningenibörsamordningsroller. DetSRV:s av
sambandetoch hurskeskauppdelningprincipervilkaenligt ramenövervägas aven

verksamheten.samladedeninomska hanterasfred-krig

samtligatäckaskaplaneringsramenekonomiskaföreslår denUtredningen att
kostnadersådanaendastinnefattaområdenmyndighetersfunktionsansvariga men

civila försvaret.till dethänförligadirektärsom

industrivarormedFörsögjningfunktioneninomVerksamheten

uttalandengjorttotalförsvaretprincipbeslutårsi 1995 somharStatsmaktema om
måsteindustrivarormedFörsörjningfunktioneninomverksamheteninnebär att

nedtoningvissmedgerhotbildeniFörändringarnaförändras. avfortsätta enatt
Åtgärder så vissvidtasskafunktionen. attförekonomiskaanspråken resurser

resurskomplettering.period medundersäkerställasproduktion kan en

så denutformasfredstid skaiplaneringen attÖCB programplanenframhåller i att
delberedskapslagerfinnasskautförandet. Detflexibilitet itillmöjligheter av enger ÖCB ividarebetydelse,strategiskrå- och insatsvarorimporteradeviktiga anserav

medminskaskunnaemellertidkommerbefintliga lagren attprogramplanen. De
Även beredskapsavtaldenförsvarsbeslutsperioden.under typtredjedeldrygt aven

arbe-iTyngdpunktenomfattning.minska ikommertecknasnärvarandeför attsom
internationellplaneringsarbeteochanalys- samtligga upp-kommer atttet

personalen.hoskompetensenutvecklingfordrarföljning. Detta aven

förändringenÖCB redovisadeprogramplaneniden avUtredningen att avanser
undermöjligtbörgenomföras. Det attbörñinktionen eninomverksamheten vara

vidtasSamtidigt börorganisationen.reduceragradbetydandeitreårsperiod en
ökad kompetens.ytterligarepersonalenkvarvarandedenåtgärder gersom

industri-medFörsörjningfunktioneninomverksamhetenföreslårUtredningen att
redovisats.principerenligt deomfattningireducerasochförändras somvaror

industrivarormedFörsörjningfunktionenförAnsvaret

indust-medFörsörjningfunktionenförplaceringenövervägde ansvaretLEMO av
tillframåtertagningsplaneringen attaktuelladengrund enkomrivaror avmen ÖCBÄven harborde ske.intenärvarandeförmyndighetöverföring till annanen

funktio-förfortsättabörmyndighetenuppfattningen attuttryck för svaraattgett
medÖCB synergieffekterdetfinnsEnligtindustrivaror.med storaFörsörjningnen

ÖCB.tillknutenfunktionen äratt

bra.fungerarfunktioneninomverksamhetenbedömningendenUtredningen attgör
förutsättningar.foröppenhetocharbetaiflexibilitetfinns sättet att nyaDet en
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Verksamheten inom funktionen har kontakter och impulser varitgett till nyttasom
för arbetet i övrigt inom OCB.

Utredningen emellertidväger andra Förhållandenäven organisationensän sätt att
fungera och ÖCBde synpunkter både LEMO, och Försvarsmakten redovisat.som
Ett mycket ÖCBviktigt skäl för förändring visserligenär erbjuder bered-atten en
skapsmiljö inte verkar i den näringslivsmiüö i hög grad skulle kunnamen be-som
rika och ytterligare höja kvaliteten verksamheten inom funktionen.

Beredskapsåtgärder kommer öka i betydelse bl.a. foretagsplanläggningatt ärsom
och företagskontakter, förberedelser för omställning inom industrin, forskning och
utveckling återvinning, återanvändning och utveckling inhemskasom avser av
substitut, internationellt samarbete vissa beredskapsavtal.samt Dessa oli-typer av
ka åtgärder ställer krav viss kompetensutveckling ÖCB.hos personalen, anser
Enligt utredningens mening sådana arbetsuppgifter bättre i myndighetpassar en
med allsidiga arbetsuppgifter näringslivets snabba utveckling isom änavser en
myndighet koncentrerad beredskapsuppgifter.ärsom

Ett starkt skal för överföring funktionsansvaret till myndigheten av ären annan
ÖCB,vidare utredningen framhållit, böratt koncentrera sig samordnings-som

uppgiñerna, dvs ökad mål- och resultatstyrning och den uppföljning ochen utvär-
dering underlag för denna.är ettsom

ÖCBNUTEK det naturliga alternativetär till ansvarig myndighet för ñmktio-som
Försörjning med industrivaror. För överföring uppgifterna tillnen NUTEKen av

talar enligt utredningens bestämda mening det inom myndigheten finnsatt ett om-
fattande kunnande och breda erfarenheter näringslivet, framför allt industrin.om
Tidpunkten för överföring till NUTEK bör till del kunnaen avvägas moten syn-
punkter från Försvarsmakten med anledning pågåendeden planeringen för-av av
sörjningen inför anpassning.en

NUTEK har under hand meddelat myndigheten bereddatt är att överta ansvaret
för funktionen och effektivt för uppgifterna.att svara

Utredningen föreslår för funktionen Försörjningatt med industrivaroransvaret
flyttas från OCB till NUTEK.

Utredningen föreslår i betänkandet den ekonomiska planeringsramen skaatt täcka
samtliga beredskapsmyndigheters områden innefatta sådanaendast kostnadermen

direkt hänförliga tillär det civila försvaret. Förslaget innebärsom anslaget föratt
funktionen Försörjning med industrivaror efter överföring tilläven NUTEK skaen
ingå i den ekonomiska planeringsramen för det civila försvaret.

Ansvaret för funktionen Transporter

ÖCB har för hela funktionen Transporteransvaret för delfunktionerna Trans-samt
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ÖCB utredningenframhållit förhar attLandsvägstransporter.ochportsamordning
i fortsätt-beredskaphöjdoch underinfor ävenuppgifterna transporteravsersom

myndighetendetta pekarskäl för attmyndigheten. Sombör ligganingen
därförsvaretcivilainom detfunktiondentordeTransportfunktionen sam-vara

tydligt.omfattande ochordningsbehovet är mest

ÖCB enligttalarTransportfunktionen inomförbibehållandeMot ansvaretett av
naturligÖCB medtransportmyndighetnågoninteutredningens mening är enatt

inom°transportmiljönågonintefinnsi fred.transportverksamheten Detinomroll
ochfunktions-föraövrigt föriUtredningenmyndigheten. attargumentenattanser

ÖCB imyndighetfrån tilltransportområdet ärinomdelñmktionsansvaret annanen
industrivaror.medFörsörjningfunktionenförhuvudsak desamma som

inomverksamhetenkaraktärentillmed hänsynmyndighetcentralaDen som
NUTEK.funktionenförhandstill ärrelativtfunktionen ligger attnära svara

verk-industrielladenintegrerad delhög gradilogistikochTransporter är aven
verksamhetsmil-funktion bättreför dennaerbjudersamheten och NUTEK även en

inom NUTEK,placerasÖCB. industrivarormedFörsörjningfunktionenOmän
funktionenföramyndighetdennalämpligt till ävenframstår mycketdet attsom

Transporter.

beredddenutredningen övertahand för är attunderharNUTEK uppgett att an-
transportfunktionen.förävensvaret

ÖCB tillfrånflyttasfunktionenför TransporterföreslårUtredningen ansvaretatt
NUTEK.

täckaskaplaneringsramenekonomiskadenföreslår betänkandetiUtredningen att
kostnadersådanaendastområden innefattaberedskapsmyndigheterssamtliga men

föranslagetinnebärFörslagetcivila försvaret.till dethänförliga attdirektärsom
ingå i den eko-skatillöverföring NUTEKefterfunktionen Transporter även en

försvaret.det civilaförplaneringsramennomiska

samordningledning ochFunktionen Civil

verksamhetframgå vilkenbördet klarareUtredningen typän somatt avnuanser
koncentre-börVerksamhetensamordning.ledning ochCivilingå funktioneniska

beredskapsforbere-dvscivila försvaret,inom detledningskedjanviktigadenras
Funk-kommunerna.ochlänsstyrelsernacivilbefälhavarna,regeringen,hosdelsema

Civil ledning.kallasbakgrundendenbörtionen mot

samordning"ochledningCivilfunktionennuvarandeföreslår denUtredningen att
OCB.kvarliggerför uppgifternaochCivil ledningkallas ansvaretatt



SRV och SPF

Utredningen beskriver SRV:s och SPF:s ñmktionsansvar inför och under höjd be-
redskap föreslår inga ändringar i nuvarande och uppgiñer.men ansvar

Svåra påfrestningar på samhället ifred

Planering och genomförande åtgärder i den operativa verksamheten vid svåraav
påfrestningar samhället i fred ska enligt utredningens uppfattning ligga de tre

i ledningskedjan kommunen, länsstyrelsen och utred-regeringen. Förorganen -
ningen det vidare uppenbart tyngdpunktenär i det expertstöd ledningsked-att som
jans behöver inför och vid sådana påfrestningar ska ligga sektormyndig-organ
heterna inom de områden kommer beröras händelserna. Som utredning-attsom av

tidigare civilbefalhavamanämnt iär även det här sammanhangeten en resurs

SRV kommer bakgrund sina allmänna samordningsuppgiñermot inom denav egna
sektorn särskild roll i samhällets verksamhetatt vid olika svåraslag på-en av
frestningar. gällerDetta framför allt orsaken påfrestningarnatill allvarligärom en
olycka eller naturkatastrof eller händelseförloppet leder till det inträffarattom ett-

antal olyckor eller riskerna förstort olyckor ökar.att

SPF kan delta med experthjälp inom det vid alla allvarliga händelser viktiga infor-
mationsarbetet. Utredningen ställer sig bakom och riskutredningensHot- förslag

SPF ska utarbeta allmänna råd föratt andra myndigheters information vid svåra
påfrestningar samhället i fred. SPF bör vidare i uppdrag expertstöd tillatt ge
myndigheter svåri informationssituation behöver SPF:s medverkan försom en att
kunna tillgodose akuta informationsbehov.

fordrasDet emellertid också del övergripande övervägandenen som avser an-
vändningen det civila försvarets svåravid påfrestningar samhället iav resurser
fred. ÖCB,Den samordningsrollen naturlig för har förutsättningarär i pla-attsom
neringen inför händelser i hela hotskalan stöd både funktionsansvarigage myn-
digheter och de kommunala och statliga i ledningskedjan.organen

Utredningen föreslår för planering och genomförande åtgärderatt ansvaret iav
den operativa verksamheten inför och vid svåra påfrestningar samhället i fred
ska ligga de i ledningskedjan och tyngdpunktentre i expertstödetattorganen

dessa behöver inför och vid svåra påfrestningar ska ligga sektor-som organ
myndighetema inom de områden kommer beröras händelserna.attsom av

ÖCBUtredningen föreslår vidare får till uppgiñ inför svåra påfrestningaratt att
samhället i fred i planeringen stöd andra kan kanDet skege attorgan. genom

ÖCB bl.a. följer och analyserar utvecklingen hotbilden inom området svåra på-av
frestningar samhället i fred. Myndighetens ska också till det finnsattse en
överblick i de personella och materiellaöverstort föreligger inom detresurser som
civila försvarets olika myndigheter och andra organ.
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räddningstjänstinsatserOlyckor fordrarsom

Bakgrgnd

framhålls totalförsvars-iinnebär, detbeslut helhetssynStatsmakternas somom en
bestämmelser hurnågon räddningstjänstlagensändring ipropositionen, inte om

inomuppgifteroch bedrivas. SRV:ssamhällets räddningstjänst ska organiseras
det gällerverksamheten ochräddningstjänsten, i den förebyggande när transport av

tillsyn, utvecklingsarbeteockså i huvudsaki fortsättningenfarligt gods bör vara
Även betydelsefulla.samordningsuppgiñerna kommerutbildning.och att vara

uppgifterågärder leder tillradriskutredningen har föreslagitochHot- nyasomen
föreslagit SRVområdena. Utredningen harredovisadeför verket inom de attt.ex.

för bulk-farligt gods med undantagtransportmyndighet förska transport avvara
Även områ-inomEU-direktiven ökatmedtill sjöss. arbetettransporter ansvarom

till ökadgods lederåtgärder farligträddningstjänst ochdena transportmot enav
belastning SRV.

Översvn medelmål ochav

verksamhetsområden fortsättakommeri förändringarna inom SRV:sTakten att att
förnyelse ocheffektivisering,allmänna kravenhög. med deTillsammansvara

mening förutredningensdetta enligtomställning statliga förvaltningen talari den
inom myndighetensmålen medlen för verksamhetenske ochböröversynatt en av

områden.olika

ytterligare för-framgå förvilka förutsättningarnabörDet äröversynen enav
mellan SRVoch kommunuppgiñer mellanändring fördelningen samtstatavav

detaljstyming ochså långt minskamöjligtböroch länsstyrelserna. Strävan attvara
Översynen meningutredningensbör enligtuppgifter.decentralisera ochatt ansvar

förvaltningskostnadema vidsuccessiv reduceringemellertid sikteäven ta aven
år iska fr.o.m.förändringar ska kunna 1998utgångspunktlämpligSRV. En är att

försvarsbeslutsperioden.kontrollstationen underbeslutadesamband med den

eller isammanhangetregeringen i det härUtredningen det naturligt sär-attanser
räddnings-finns hosutbildningsverksamheten.ordning låter Detskild över ävense

medvidareutbildningorganisation för lokalhos flera kommuner i landettjänsten en
yrkesutbildningför denliknande eller slag äger rumsomsomresurser av samma

skolor.vid SRV:s fyra

målen medlenochlåterföreslår regeringen utföraUtredningen översynatt en av
har redovisat. Oversy-utredningenverksamhet med inriktningför denSRV:s som

utbildningsverksamheten.bör omfatta ävennen



Löpande förändringar inom SRV

Den utredningen angelägen utesluter inte iöversyn SRV ord-attsom anser annan
ning åtgärderkan vidta för decentralisera och uppgifter och minska för-att ansvar
valtningskostnader för det öka handlingsutrymmet för förändringarsättetatt-

kort sikt.även

del verksamhetenEn vid SRVrs skolor omfattar service olika slag.stor Ut-av av
redningen det bör denna serviceverksamhet i stället skaövervägasattanser om
upphandlas i konkurrens. detta ocksåI sammanhang bör förutsättningarna prövas
för ytterligare effektivisering åtgärderde vidtas vid skolorna ochen av som som

del i arbetet med materielen för räddningstjänst under höjd beredskap.statensavser

Länsstyrelserna och kommunerna får årenunder omfattande från1995-97 stödett
förSRV planering och organisationsutveckling den kommunala rädd-som avser

ningstjänsten under höjd beredskap. Efter hand arbetet framskrider deochsom -
lokala och regionala slutför sina uppgifter bör hela eller delar dettaorganen av-
stöd inriktas förbättra kompetensen hos länsstyrelserna.att

Utredningen föreslår fårSRV i uppdrag och till regeringen redo-att övervägaatt
visa möjligheterna så möjligt genomföra förändringar i verksamhetenatt snart som
inom bl.a. områdende utredningen på.har pekatsom

Internationella fredsfrämjande och humanitära insatser

internationellaDen uppgiften för det civila försvaretnva

Utredningen de och förmågaden byggs inom det civilaattanser resurser som upp
försvaret ska tillgång vid internationella fredsfrämjande och humanitäravara en
insatser. förutsättningEn för utveckling för internationella hjälpinsatserav resurser

ÖCB framhåller, det analys vilka insatserär, behovgörsattsom en noggrann av av
faktiskt föreligger med avseende och omfattning. börAnalysen bl.atypersom

belysa behovet multiñmktionella insatser.av

Ansvaret för den övergripande frågasamordningen i användningen det civilaom av
försvarets för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser börresurser

ÖCB.ligga funktionsansvarigaDe myndigheterna har däremot för åt-ansvaret
gärder inom sina respektive sak- eller verksamhetsområden.m.m.

ÖCB:sUtredningen delar vidare uppfattning det för samordning införatt en an-
vändningen det civila försvarets kan finnas behov berednings-av resurser av en

Gruppen kan också hantera de samverkansfrågorövergripande civilt-grupp.
militärt ibland uppstår vid planeringen de internationella insatserna.som av

Utredningen föreslår SRV ska ha för genomförande svensk med-att ansvaret av
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insatsermiljöskyddsinsatser ochräddningsinsatser,internationellaiverkan som
konventio-internationellaenligtsåvida insatser skerflyktinghjälp, inte dessaavser

reglerade i ordning.och är annanner

ÖCB freds-internationellafår inom denföreslår rollvidareUtredningen att en
tillutvecklingen,uppgift följaverksamheten medfrämjande humanitäraoch att se

kandet civila försvaretinomöverblick i dedet finns överstort somatt resurseren
prioriteringar förmålenutveckla ochutnyttjas för uppgiftema görasamt att an-

vändningen resurserna.av

civila försva-användning detvidföreslår for samordningUtredningen detatt av
be-verksamheten bildashumanitärafredsfrämjande ochinom den enrets resurser

ÖCB, SocialstyrelsenSIDA,för i första hand SRV,redningsgrupp med företrädare
Försvarsmakten.och

ansvarigamilitärahiälporgan ochSamverkan mellan civila organ
fredsfrämjande insatserför

enligt utred-civilt-militärt skapasgod samverkanförutsättningarna förbästaDe en
militärcivil ochutbildninguppfattning främstningens perso-avgemensamgenom

delta i insatserna.kan kommanal attsom

samråd med SIDA,fåri iuppdragföreslår FörsvarshögskolanUtredningen attatt
nivå förhögretill utbildningförslagFörsvarsmakten utarbetaochSRV ett per-

utomlands.humanitära insatserfredsfrämjande ochisonal medverkaskasom

i uppdragskaFörsvarsmakten och SRVföreslårUtredningen vidare SIDA,att
innehålletutbildningen ochgenomförandetilltillsammans utarbeta förslagettatt av

hjälpverksamheten.internationellai denpersonal deltari för övrigden som

Åtgärder det civilaökar kompetensen inomsom

försvaret

effektiva-förnödvändig förutsättningpersonalenökad kompetens hosEn är enen
fredsräddningstjänsten. Förutomochcivila försvaretverksamhet inom det ut-re

ökad för-till kravetmed hänsynslag det angelägetbildningsinsatser olika ärav
växel-ochutbytesrekryteringtillåtgärder innehåller möjligheterståelse sådanaatt

personalomsättningendärverksamheten,den offentliga ärdelarItjänstgöring. av
åstad-kostnaderbegränsadetillenda möjlighetenmycket dettaliten, kan attvara

arbetsformer.i ochviss förnyelsekomma synsätten

omfattaväxeltjänstgöringen börutbytesrekryteringen ochUtredningen attanser
försvaretdet civilaalla inompå nivåermyndigheter och andrapersonal hos organ
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kommuner, länsstyrelser, civilbefälhavarnas kanslier, funktionsansvariga myndig--
heter, samordningsmyndigheten och regeringskansliet.

Utredningen föreslår myndigheter inom det civila försvaret fredsrädd-ochatt
ningstjänsten får till uppgift öka sina personalutvecklingsinsatser. Avsikten skaatt

skapa ökad kompetens med hänsyn till kraven bl.a. helhetssynattvara samt
ökad stimulans för den berörda personalen.

Utredningen föreslår vidare de berörda nivåermyndigheterna fårolikaatt mest
i uppdrag i samarbete utarbeta och till regeringen redovisa förslag tillatt ett system
för aktiv personalpolitik, omfattar bl.a. växeltjänstgöring för personalenen som
inom det civila försvaret fredsräddningstjänsten.och

Totalförsvarets chefsnämnd

Utredningen det viktigt det finns forum det slag TCN föratt ett utgöranser av som
samverkan hög ledningsnivå inom hela totalförsvaret. förståelseskaparDet för
problem och frågeställningar olika håll i totalförsvaret.

Överbefälhavaren för närvarande ordförande i nämnden. Utredningenär attanser
ordförandeskapet i nämnden bör växla lämpligt mellan det civila och detsätt
militära försvaret.

rivilligorganisationernaF

Frivilligrörelsen del den baskapacitet samhället behöver for kunnaär atten av som
behålla ÖCBhandlingsfrihet och utveckla sin anpassningsförmåga. föreslår att
myndigheten ska i uppdrag tillsammans med SocialstyrelsenSRV, och Riks-att

ÖCBrevisionsverket principerna for hur organisationsstödet ska fördelas.överse
myndigheten också ska hur och i vilken omfattning kommuneratt övervägaanser

och landsting påverkabör uppdragen till frivilligorganisationerna.

ÖCB och AMS har föreslagit Arbetsmarknadsstyrelsens roll sammanhål-att som
lande för frivilligverksamheten inom det civila försvaret nivåcentral och samar-

ÖCB.betet med Försvarsmakten i denna del ska Utredningen biträderövertas av
förslaget och ingådet bör i översynsuppdraget klargöra behand-huratt attanser
lingen samtliga arbetsuppgifter gäller frivilligorganisationerna ska fördelasav som
mellan olika myndigheter central, regional nivå.och lokal

ÖCBUtredningen föreslår det i programplanen redovisade förslaget tillatt av
ska genomföras och den ska omfattaöversyn bl.a. överväganden huratt om ar-

betsuppgiñerna i den statliga verksamheten gäller frivilligorganisationerna skasom
fördelas mellan olika myndigheter central, regional och nivå.lokal
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Kostnader och finansiering

karaktärenUtredningens överväganden och förslag i betänkandet inte denär attav
går verksamheten. Flera förslagendet beräkna eifektema kostnaderna föratt av

innan de kanvidare myndigheterna eller i särskild ordningbehöver utvecklas av
den mycket översiktliga be-Utredningen redovisar det skälet endastrealiseras. av

går stadium.dömning ekonomiska konsekvenserna dettade göraattsomav

ÖCB Försörjningförändring verksamheten inom funktionenplanerasInom en av
åtgärder överför-industrivaror. frigörs dessa ochMedlenmed genomsom genom

finansiera dentill bör tillräckliga föringen ñmktionsansvaret NUTEK attvaraav
ÖCB förstärkautökning sannolikt fordras för ska kunnaverksamheten attav som

också tillräckliga försin samordningsroll inför höjd beredskap. börDe myn-vara
densvåra påfrestningar samhället i fred och iuppgifter infördighetens även

humanitära verksamheten.internationella fredsfrämjande och

bådenågra års minskning for-SRV:s sikt kunna blidel bör resultatetFör aven
Belastningenvaltningskostnadema och övriga kostnader för verksamheten.av

kanorganisationen å utvidgning uppgiñemaökar andra sidan den somgenom av
riskutredningensbli följden statsmaktemas beslut med anledning ochHot-avav

EU-direktiv.förslag, internationella rekommendationer och

myndigheten uppfyllade kravSPF organisation behöver utökas ska Hot-som:s om
vår har anvisatriskutredningen utredning ska ställas den. OCB 6och och anser

budgetår.kronor förstärkning undermilj. för den äga nästasom avses rum

framhållit måste länsstyrelser-i flera sammanhang i betänkandetSom utredningen
lednings-sina uppgifter i bl.a.for effektivt kunna lösasättatt ettna resurser

bör besparingar i framför alltkedjan. Enligt utredningens bedömning det genom
verk-finansiera ökning utgiftema förSRV:s verksamhet möjligt denatt avvara

nivå fredsräddningstjänstensamheten regional det civila försvaret ochinom som
de nödvändig.berörda myndigheterna anser

förebyggandeåtgärder i denUtredningens överväganden syftar till effektivare
går begränsa skadorna.verksamheten vid händelser olika slag där detoch attav

verksamhetSamhället förhållanden för denkommer under alla att somsvara
svåra påfrestningar. Utredningeni samband med olyckor och andrafordras stora

går minska kost-förbättringar i beredskapendet olika slag attattanser genom av
åtgärder frånbåde Effektivareför skadorna och för själva insatserna.naderna sam-

både samhällsekonomiskt och humanitärtsida i avseenden harhällets dessa storen
betydelse.





INLEDNINGI

Bakgrund och1 genom-

förande

underutvecklingen år1.1 Något senareom

områdeutredningensinom

omställningsförmåga och de bered-tålighetSamhällets inneboende styrka, och
skapsåtgärder möjligheterna för klaravidtas i allt väsentligtbestämmer attosssom

beredskapsförbere-risker stömingskänsligt samhälle kräverolika och hot. Ett mer
måste ochdet skälet konsekventoch flexibelt samhälle. Videlser robustän ett av

sårbarhet.långsiktigt verka för minska samhälletsatt

skyddsåtgärder från företagensenskildas ochställer olika slagStaten krav av
säkerhet i samhälls-hälsa ochsida. skyldiga beakta kravenKommunerna är att

åtgärderförebyggandeplaneringen räddningstjänst och vidtaoch organiseraatt en
samhällets rädd-för fleraolyckor. har självStaten ansvaretmot grenar av

medinrättade för uppgifter harningstjänst. statliga myndigheterdelEn är som
uppgifter delandra myndigheter dessaskydd och säkerhet Inom utgörgöra.att en

normala verksamheten.denav

måste samutnyttjaemfasstatsmakterna har med allt större attsagt resurserna
integration har lett tillkrig.avsedda för fred respektive beredskap och Kraven
fick redan i mittenåtgärder i syfte samordningen.rad öka Kommunernaatt aven

nivå.lokalplaneringen civilförsvarsverksamheten1980-talet föransvaret av
radför verkställighetcivilt försvar ska delagenGenom även en upp-svara avom

höjdgiñer under beredskap.

höjd be-uppgifterna inför och underändringarna i de kommunalaföljdSom en av
räddningstjänstenändrats. kommunalaredskap har räddningstjänstlagen Denäven
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har med sin krigsorganisation for väsentlig del de uppgifteransvaretnumera en av
den statliga civilforsvarsverksamheten tidigare tidigare svarade for. Kommu-som

för hanteringen den statliga utrustningen for befolkningsskydd ochnerna svarar av
räddningstjänst under höjd beredskap. ocksåUtrustningen kan användas i freds-
räddningstjänsten. räddningscentralerDe har byggts i antal kommunerettsom un-
der och sambandsutrustningen har installerats i dessa avseddaärsenare som- -
for ledning räddningstjänsten i både fred krig.och De centralerna deersätterav nya
tidigare ledningscentralema och den utrustningen de äldre forenbart krigs-nya
räddningstjänsten avsedda sambandssystemen.

RäddningsverketNär SRV inrättades år också detta i1986 led strävande-ettvar
integrera åtgärderna i fred och krig. På nivåregional i länen hade länsstyrel-attna
redan for planering och ledning verksamheten i fred underansvaret samtserna av

Överstyrelsen ÖCBberedskap och i krig. Verksamheten inom för civil beredskap
har hittills åtgärderhelt omfattat infor höjd beredskap. Styrelsen förnästan Inom
psykologiskt försvar SPF har uppgifter syñar till bättre insatser i fredsom
kommit bli allt del verksamheten.störreatt en av

Detta betänkande handlar verksamheten nivåcentral i det civila försvaretom
och fredsräddningstjänsten inom områdeFörsvarsdepartementets de åtgär-och om
der statsmakterna bör vidta för ytterligare förbättra myndighetsstrukturenattsom
inom denna verksamhet.

1.2 och riskutredningens förslagHot- om en

och uppgifter för deöversyn av ansvar

myndigheternatre

och riskutredningenHot- behandlade i sitt huvudbetänkande SOU 1995:19 Ett
säkrare samhälle frågor fördelningen uppgifter mellan centralaom av ansvar myn-
digheter inom civiladet försvaret. Utredningens integrationen fred-krig ak-syn

frågortualiserar myndighetsorganisationen, framgick det övervägandena iom av
betänkandet. På nivålokal i kommunerna och regional nivå i länen samord-är

ÖCBningen fred-krig i utsträckning redan genomförd. Civilbefalhavama ochstor
har däremot verkställande uppgifter i huvudsak sikte situationen endasttarsom
under beredskap och i krig. SRV funktionsansvarig funktionenmyndighet forär
Befolkningsskydd och räddningstjänst i krig och har sektorsmyndighet ettsom
omfattande for förebyggande åtgärderverksamhet och infor olyckor i fred.ansvar
Styrelsen for psykologiskt försvar SPF för funktionen Psykologiskt försvarsvarar

ocksåvidtar åtgärder for utveckla samhällets informationsinsatserattmen numera
vid händelser i fred.

och riskutredningenHot- redogjorde därefter for de överväganden Utredning-som
lednings- och myndighetsorganisationen for försvaret LEMO hade gjort ien om
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det civilauppgiftsfördelningochbetänkandet SOU 12993295 Ansvars- inom
sin analys intekonstateradeoch riskutredningen LEMOförsvaret. Hot- att genom
centrala delaransvariga förbelyst problemet med myndigheterhade hela tre som

direktiven,enligt och riskutredningen bl.a.beredskapen. berodde Hot-Dettaav
underverksamhetentill förberedelserna förhade begränsat övervägandenasom

beredskap.höjd

utformadgår organisationen börEmellertid det inte bedöma hur att tautanatt vara
framhöllbåde och krig,händelser i fredtill och uppgifterhänsyn som avseransvar

ÖCB, ochFördelningen i fred och krig mellan SRVutredningen. verksamhetenav
och i derasår. hos myndigheternahade funnits i tiotal existerarDetSPF ett om-nu

Regeringen börfungerar.erfarenheter hur verksamhetenvärld mängd moten av
centralaorganisation denlåta uppgifter ochbakgrundenden göra översynen av
händel-beredskap införverksamhet och samhälletsnivån förebyggandesom avser

både ansåg riskutredningen.krig, ochi fred och Hot-ser

direktivenuppdrag enligtUtredningens1.3

de centralauppgiñerna i fred och krig hosUtredningen ska översyngöra en av
inomfredsräddningstjänsten Försvars-myndigheterna inom det civila försvaret och

ÖCB, UtgångspunktenSPF.område, SRV ochi första handdepartementets är en-
propositionen prop.uttalanden idirektiven dir. 1995:153 regeringensligt

1995/996: otalförsvar förnyelse.12 T i

civilakrig inom detsamordningsuppgifterna i fred ochUtredningen ska analysera
område ochFörsvarsdepartementetsfredsräddningstjänsten inomförsvaret och

normala förhål-uppfylla dels underverksamheter börvilka krav dessaöverväga
inför underlanden ifred, dels och

fredsfrämjande och humanitäraInternationella1 insatser;
samhället ifred;Svåra påfrestningar på2

omvärld; och3 Krig våri
land.4 Väpnat vårtmotangrepp

uppgiñerna bör fördelasförslag till hurUtredningen vidare och lämnaska överväga
Förslagen skamellan myndigheterna.gränsdragningen i övrigt böroch hur vara

totalförsvarspropositio-itill bl.a. helhetssynutformas med hänsyn den som anges
Utred-det civila försvaret.kommunalisering har inomoch till den ägt rumsomnen

också föreslå berörda myndigheternaska de förändringar hos deningen pröv-som
någon sammanläggning dessaföranleder. Förslagen ska inte omfattaningen av

myndigheter.

bedrivitsoch studiearbeteUtredningen del det programplane-ska ta somav
inför totalförsvarsbeslut.regeringenuppdrag nästaav



Utredningen ska samråda med Utredningen Fö 1995:01 för utvärdering för-av
ledning och struktur UTFOR med Utredningen Fö 1994:07svarets samt om

ledningsövning regeringskansliet.i

fullständigEn redovisning direktiven finns i Bilaga A.av

1.4 Utredningens uppdragetpåsyn
1 Inledning

Utredningen framhållavill de myndigheterna omfattas utrednings-att tre som av
uppdraget har väsentligt olika roller och verksamheten hos dem skiljer sig iatt
karaktär och omfattning. SRV relativt myndighet med uppgifter inomär storen en
sektor, där det dagligen utförs rad olika tjänster. Verksamheten sker olikaen
nivåer -lokalt, regionalt och centralt. SPF däremot liten myndighet inomär etten

ÖCBexpertområde, beröri hela samhället i fred och krig. samordnarstort settsom
verksamhet behövs under alldeles särskilda omständigheter å and-en som men som

ÖCBsidan berör i hela samhället. dessutom för funktionerstort settra tresvarar
inom det civila försvaret.

förenar myndigheternaDet alla har betydelsefulla uppgifter inom detär att tresom
civila försvaret och de tillhör Försvarsdepartementets verksamhetsområde. Tillatt
bilden ocksåhör de myndigheterna i sin helhet hanteras inom den ekonomis-att tre
ka planeringsramen för det civila försvaret. innebär för medlenDet förattsenare
SRV:s sektorsuppgifter, gäller räddningstjänsten i fred och far-transportersom av
ligt ingårgods, i den ekonomiska avsedd för beredskapsåtgärder inomärram som
det civila försvaret.

1.4.2 Avgränsningar

Utredningens uppdrag framgått föregående avsnitt fördelningenavser som av av
och arbetsuppgifter i olika faser inom hela hotskalan fred-krig mellan iansvar

ÖCB,första hand SRV och SPF. Kommunerna, länsstyrelserna och regeringen har
omfattande uppgifter inom både det civila försvaret fredsräddningstjänsten.och

gäller inte minst iDet operativa skeden, samhället i samband med olyckor ellernär
ÖCB,svåraandra påfrestningar åtgärderska vidta begränsar verkningarna.som

SRV och SPF har i det här sammanhanget framför allt till uppgift stöd deatt ge
operativt ansvariga i deras planering verksamheten. Utredningen be-organen av
handlar den bakgrunden de myndigheternas förhållanden till kommunerna,mot tre

ÖCB:slänsstyrelserna, civilbefalhavarna inför höjd beredskap och regeringen. För
del gäller också förhållandetdet till Försvarsmakten och till de andra funktions-
ansvariga myndigheterna inom det civila försvaret.



omfat-internationella hjälpverksamhetenden fredsfrämjande och humanitäraInom
humanitäracivila och militära insatser.övervägandena samordningen mellan Detar

består räddningsinsatser, miljö-hjälpinsatserna, uppdraget,delär avsom en av
åtgärder återuppbyggnad utveckling.skyddsinsatser, flyktinghjälp för ochoch

Övervägandena regleradehjälpinsatser intei dessa avseenden ärsom genomavser
sådant konventionsbundet samarbete finns förinternationella konventioner. Ett

åtgärdernärområde förkemikalieskyddet till sjöss i bl.a. Sveriges ocholje- och
ingåttnordiska länderna har ramavtalutsläpp radioaktivaefter Deämnen. ettav

räddningsinsatser.samverkan vid andra slagävenom av

både åtgärder, minskar riskernaUtredningens omfattar förebyggandearbete som
åtgärdersvåra påfrestningar inträffa, be-andra ska ochför olyckor elleratt som

åtgär-Skadebegränsandeslag har inträffat.skadorna händelser olikanärgränsar av
for varning och in-vidtas i det installeringder kan förväg gäller systemt.ex. av-

händelseformation i akuta fasen i samband medeller sker den ägeratt en rum.-

drag mellanUtredningen behandlar fördelningen och uppgifter i storaav ansvar
Övervägandena utsträckning demyndigheterna. i de roller tre meststor somavser

utredningsområdet analy-ska ha. detaljeradeberörda myndigheterna inom De mer
initia-myndigheterna självafordras i de flesta fallen uppgiñ förär att taser som en

awägningartill. några områden där fordras bedömningar ellertiv detInom externa
föreslår särskild ordning.utredningen fördjupade överväganden i

ÖCBzs ställning1.4.3

under höjdledningskedjan kommunen-länsstyrelsen-regeringenoperativaDen -
funktionsansvarigatillsammans med deberedskap civilbefälhavaren äräven myn--

i den utredningensdigheterna organisatoriskt kärnan verksamhet övervä-sett som
ocksåganden emellertid övergripandeomfattar. behövsDet ett svararorgan som

ÖCBsamordnad och balanserad. inrättadesfor beredskapen 1986Innanäratt
utövades behövdes regeringen.den samordning avsom

ÖCB farhå-fannsbildandet inte okontroversiellt.LEMO framhöll DetSom var av
regeringen och deför instans mellanden myndigheten skulle bliatt nya engor

funktionsansvarigasmyndigheterna. leda till defunktionsansvariga kundeDetta att
särskildminskade. Tillkomstenansvarskänsla inför beredskapsuppgiñerna av en

byråkrati.ansågs också till onödig LEMOsamordningsmyndighet ledakunna en
regeringenför samordning underansåg emellertid det behövdes myndighetatt en

ÖCB skulle denna myndighet.och att vara

statsmakterna valdeUtredningen inte den myndighetsstrukturatt somanser
redo-synpunkter utredningenhelt problem. material och de1986 Detär utan som

påståendet. utredningensi utsträckning Enligtvisar betänkandet stöder i viss me-
ÖCB utsträckning hemmahör har ining de viktiga samordningsuppgiñer storsom

utgå frånregeringsnivån. emellertid enligt direktivenUtredningen har attatt



ÖCB, SRV och skaSPF finnas kvar självständiga myndigheter och övervägersom
inte i betänkandet något alternativ med organisation nivåcentral OCB.utanen

ÖCB:sUtredningen väljer för sina del föreslå förstärkning samordnings-att en av
ÖCB:sroll för verksamheten inför och under höjd beredskap och ställningav som

myndighet med uppgifter stabskaraktär förhållandei till regeringen inom dettaav
ÖCBområde. får också utredningens förslag vissa uppgifter gällergenom som

internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och åtgärder svåra på-mot
frestningar samhället i fred.

1.4.4 Några grundläggande begrepp

Totalförsvaret civila och militära försvaret-

Totalförsvar enligt regeringens förslag till ändring i lagen höjdär beredskapom
verksamhet nödvändig för förbereda LagrådsremissSverige för krigär attsom
Begreppet totalförsvar den maj15 1996. Totalförsvaret består militärm.m. av
verksamhet militära försvaret och civil verksamhet civila försvaret. civilaDetav
försvarets förmåga grundas främst det fredstida samhällets och dessresurser
förmåga till omställning. Utredningen vill understryka civilauttrycket det för-att

inte betecknar organisation, vilket i allmänhet fal-let med det militärasvaret ären
försvaret.

Vid utformningen totalförsvarets ska lagrådsremissendet vidare enligtav resurser
beaktas ska kunna användas vid internationella fredsfrämjande ochatt resurserna
humanitära insatser och för stärka samhällets förmåga förebygga och hanteraatt att
svåra påfrestningar samhället i fred. dessa anspråk sådanNär i itasresurser
verksamhet det fråga totalförsvarsverksamhet utlåninginteär utan to-om om av
talförsvarsresurser till det samhällsorgan normalt ska hantera situation.visssom en
Syftet således effektivare utnyttja samhälletsär samlade ochatt ett sätt resurser
inte utöka begreppet totalförsvar, framhåller regeringen.att

samhälletSvåra påfrestningar på ifred

Totalförsvarets ska framgått kunna utnyttjas svåra påfrest-bl.a. vidresurser som
ningar samhället i fred. totalförsvarspropositionenI användes uttrycket svåra
nationella påfrestningar. Uttrycket fånga situationer orsakarattavsettvar som

påfrestningar samhället till följd bl.a. olyckshändelser, naturkatastro-storen av
fer eller sabotage. framhållerRegeringen lagrådsremisseni detta begrepp kanatt ge
det felaktiga intrycket svår olycka eller katastrof i måsteprincip omfatta ochatt en
lamslå hela landet för den ska hänföras till svåra påfrestningar.nationella Enligtatt
regeringen bör i stället begreppet påfrestningarsvåra samhälletpå användas. By-

begrepp innebär inte någon förändring innehålletsjälva i förhållande tilltet av av
totalförsvarspropositionen.
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påfrestningar består olyckor eller allvarligaSvåra samhället i fred stör-storaav
betänkandet i deni viktiga samhällsfunktioner. olyckor används iningar Begreppet

alltså händelserbetydelse uttrycket har i räddningstjänstlagen. Med olyckor menas
föregående enligt lagens för-inträffar plötsligt, varning. Till dessa räknasutansom

människors handlandehändelser beror företeelser i ellerarbeten naturensom
uppsåt-underlåtenhet handla. gäller oberoende handlingeneller Detta äratt av om

vägtrafik-eller Brander, explosioner, skred, översvämningar. oväder,lig inte. ras,
skadliga exempel olyckor.olyckor och utflöden ämnen ärav

uppstår eller felviktiga samhällsfunktioner framför allt skadorStörningar i genom
för produktion och distributioni hanteringen de tekniska t.ex.systemen avav

försörjningen innebära i grunden ändrade förut-och bortfall i kanEttvärme.vatten
många allvarliga kon-sättningar för verksamheter i samhället. kan mycketDetta

männi-människor, och miljö. massflykt till Sverigesekvenser för egendom En av
leda till allvarliga störningarskor händelse skulle kunnaär typannan av somen

inom flera viktiga samhällsfunktioner.

genomgående i betänkandet uttrycket påfrestningarUtredningen använder svåra
ellersamhället. i redogörelser för statsmaktemas beslutgällerpå Detta även myn-

svåra påfrestningar normaltdigheternas programplaner, där begreppet nationella
förekommer.

Anpassning resurskompletterin g-

Planeringen totalförsvaret syftar till skapa handlingsfrihet för statsmakternaattav
ambition det säkerhetspolitiska läget förändras eller andrakunna växla närnäratt

nödvändigt. Planeringen både civil och militär sida iomständigheter det skagör
komplettering ochmöjliga utsträckning skapa förstörsta utrymme av resurserna

tillväxt, situationen kräver det.när

åtgärderanvänder för beteckna deuttrycketstatsmakterna anpassning att som
säkerhetspoli-till utvecklingen i omvärlden ellerfordras kravmed hänsyn nya som

fråga långsiktigtiska lägen komma kanställa.kan Detatt anpass-vara om en mer
åtgärder måstening eller snabbt vidtas.som

anpassningen i huvudsak verksamhetdet civila försvarets del innebärFör som
genomförasgenomarbetad och realiserbar planering och kanbygger somen

anpassningsperiod talar det civila försva-under den statsmakterna Inomom.som
område resurskomplettering. Handlingsfrihet siktanvänds regelrets termensom

uppnås åtgärder bibehålla utvecklahuvudsakligen inriktade ochatt engenom
åtgärderbaskapacitet infrastruktur. deti samhällets ledningssystem och Det är som

lång blir verkställda andratid realisera och i allmänhet planeras ochtar att avsom
statliga myndigheter.än



militäraDet försvaret använder regel uttrycket och tillväxtåtertagning för attsom
beskriva åtgärderde anpassningen återtagningomfattar. Med deattsom menas
förband inte krigsdugliga redan i dagsläget ska kunna full krigsduglig-ärsom ges
het inom högst år. Tillväxt innebär Försvarsmakten utvidgningett att genom en av
organisationen ska kunna utöka antalet stridskrafter och förbättra förbandens kvali-
tet.

Samråd1.5 med andra utredningar och med
myndigheter

Utredningen har enligt direktiven samrådhaft med Utredningen Fö 1995:01 för
UTFÖRutvärdering försvarets ledning och struktur Utredningenmedsamtav

överläggningarFö 1994:07 ledningsövning regeringskansliet. har vidareiom
med Utredningen det civila försvarets finansiering GFF-utredningenägt rum om

kommissionenoch Förvaltningspolitiska Fi 1995:13 med f.d. generaldirek-samt
Gunnar Nordbeck.tör

Utredningen har haft kontakter fåttoch synpunkter eller frånunderlag 30-annat ett
tal myndigheter eller andra överläggningama harI regel deltagit före-organ. som
trädare for ledningen inom de olika organen.

överläggningar har i det här sammanhanget skett med forrepresentanter

Regeringskansliet
ÖCB
SR V
SPF
Försvarsmakten
Rikspolisstyrelsen
Socialstyrelsen
Post- och telestyrelsen
Statskontoret
Riksrevisionsverket
Civilbefälhavarna
Totalförsvarets chefsnämnd
Flera länsstyrelser
Flera kommuner
Svenska Kommunförbundet
Svenska Arbetsgivareföreningen
Försvarshögskolan
Confortia AB
F rivilligorganisationernas samarbetskommitté

Skriftligt material med fakta och synpunkter erhållit frånhar utredningen
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Luftfartsverket
F OA

CivilförsvarsbundSveriges
Pliktverket
Kustbevakningen
Försvarsmakten

ArbetsgivareföreningenSvenska
vid länsstyrelsernaförsvarsdirektörerEn grupp av

Betänkandets disposition6

civila försva-kapitlen nuläget inom detUtredningen i de följandebeskriver närmast
förinnehåller översiktlig redogörelsefredsräddningstjänsten. Kapiteloch 2ret en

utredningsområdet myndighetsstrukturen.inom och den nuvarande Detuppgifterna
ÖCB ochframgår också förändringar i drag har sedanvilka ägtstora som rum

förför tio år Utredningen redogör i det sammanhanget LE-bildades sedan.SRV
bila-inom det civila försvaret.slutsatser det gäller myndighetsansvaret IMO:s när

regelverketi kapitlet beskriver utredningen i detaljtill samttexten ansvar,gor mer
ÖCB,organisation för ochuppgifter och SRV SPF.

huvudinnehållet principbe-omfattar redogörelse för i statsmakternasKapitel 3 en
försvarsbesluts-år totalförsvarets utveckling under den kommandeslut 1995 om

statsmak-beskrivning överväganden grundadeperioden. i drag deEn stora av
och ide myndigheterna genomfört i sina programplanerbeslut treternas rap-som

från i bilaga tillanledning särskilda uppdrag regeringen finnsmedporter enav
i kapitlet.texten

redovisning syfte ochbörjar i kapitelUtredningens överväganden är avsom en
frågor myndig-beskrivningar gränsdragningen mellan demetoder för de treomav

delområden inne-inom utredningen gjort. Kapitelverksamhet olika 5heternas som
håller utgångspunkter utredningens slut-redogörelse för antal allmänna företten

åtgärder och omställ-för förnyelsefrågan statsmakternasgäller bl.a.Detsatser. om
inom utred-styrning myndigheterföri statsförvaltningen och principernaning av

ningsområdet.

det gälleröverväganden och förslagkapitel redovisar utredningen sina6I när
fredsrädd-myndighetsnivå civila försvaret ochrollfördelningen inom det

Övervägandena åtgärder införmyndigheternasningstjänsten. förslagenoch avser
isvåra påfrestningar samhälletandraoch under höjd beredskap, vid olyckor och

humanitära verksamheten.internationella fredsfrämjande ochfred i densamt

de ekono-utredningens övervägandenKapitel omfattar redogörelse för7 omen
frågorisynpunkterkapitel utredningensmiska konsekvenserna förslagen och 8av

behandlakommittéer särskilt skaenligt direktiven till samtligautredningensom -



jämställdhets-de och regionalpolitiska följderna prövningen offentliga åta-samt av
ganden.



NULÄGEII

ochförsvaretcivilaDet2

fredsräddningstjänsten
översiktinledandeen-

otalförsvaret1 T

motstååtgärder vidtar föralla samhälletTotalförsvaret i krig de attutgörs av som
de förberedelsermedför. fred omfattar totalförsvaretde påfrestningar kriget Isom

krigsförhållanden.sig tillsamhället ska kunna ställafordrasför attsom om

åtgärdersamlingsnamnsåledes organisation.Totalförsvaret inte Det är ettär en
ska detbåde det militära försvaretinom det civila ochverksamhetoch görasom

totalförsvaretpåfrestningar.för samhället klara krigets Förmöjligt ettatt svarar
ellerblir föri landetantal aktörer läge när ettnär utsattettstort an-angreppsom

såverksamhet och utnyttja sinaberedda inrikta sinhotar attär att resursergrepp
så långt krig.samhället möjligt ska kunna klara ett

förverksamheten avseddkrigssituation eller det hot ärDen angrepp somom
enskilda männi-samhälletfrån delarställa krav insatserkommer storaatt av -

Grunden föroch statligalandstingorganisationer, företag, kommuner,skor, organ.
förmåga tilltålighet ochpåfrestningarna densamhällets möjligheter klara äratt

beredskapsåtgärder-Planeringensamhället.anpassning finns i det fredstida avsom
krigsförhållanden ochomställning tillsyftar till möjliggöra näraatt sam-enenna



verkan inom totalförsvaret mellan civila myndigheter ochmellan dessa För-samt
svarsmakten.

totalförsvarets verksamhet tillämpas denFör sk. innebärDetansvarsprincipen. att
det för verksamhet i fred har motsvarande i krigettorgan som svarar en ansvar -

verksamheten dåska bedrivas och beredskapsåtgärderför nödvändigaattom -
vidtas.

civila försvaret2.2 Det

års förändringarI 1986 på central nivå

ledningssystem nivåDet och den myndighetsstruktur central statsmakternasom
har beslutat för det civila försvarets del infördes år behövdesdet1986. Attom en
förändring hade framkommit övervägandena inom försvarskom-1978 årsgenom
mitté. Kommittén konstaterade totalförsvarets olika delar blivit allt beroen-att mer
de varandra. ökade betydelsen samverkan och samordning.Detta Enligtav av
kommitténs mening fungerade samordningen emellertid inte tillfredsställande. Ut-
vecklingen hade bl.a. lett till obalans olikamellan totalförsvarsñmktioner. Kriti-en
ken riktades sig framför allt den centrala nivån, bristerna innebar problemmot men

nivåer.andra Kommittén föreslog regeringen skulle undersöka möjlig-även att
heterna ståndtill bättre samordning nivå.främst centralatt en

Försvarets rationaliseringsinstitut årFRI fick i uppdrag led-1983 överatt se
ningen totalförsvarets olika delar förslagoch utarbeta sammanhängandeatt ettav
till ledningsstruktur i avsågfred och krig. civilaUppdraget den delen total-som av
försvaret redovisades år i FRI 3.84 Ledningenett rapporten rapportsenare nr av
det civila försvaret.

Statsmaktema följde i det beslut fattades prop. 1984/85:l60,1985 FöUsom
rskr. i allt väsentligt forslag. Beslutet innebar i korthet följande:11, 388 FRI:s

Överstyrelsen ÖEF,för ekonomiskt försvar före reformen hade föransvaretsom
Överstyrelsensamordningen inom det ekonomiska försvaret, ombildades till för

ÖCB.civil beredskap myndigheten skulleDen för samordning be-nya svara av
redskapsförberedelsema inom hela det civila försvaret och fick särskiltett ansvar

ÖCBför funktionen Civil ledning och samordning. i med bildan-sambandövertog
det del samordningsuppgiñer, innan dess hade legat Försvarsdeparte-en som

dåvarande Civilförsvarsstyrelsen och Riksnämnden för civil beredskap.mentet,

Beslutet innebar vidare verksamheten inom det civila försvaret delades iatt ett
antal funktioner med sin ñmktionsansvarig nivå.myndighet central Dessavar
funktioner den tidigare indelningen i civilförsvar, psykologiskt försvar, eko-ersatte
nomiskt försvar och övrigt totalförsvar.



räddningstjänstmyn-ÖCB centralabildades SRV. Denkom tillSamtidigt nyasom
Civilförsvarsstyrelsen,ochbrandnämnduppgifter från Statensdigheten övertog

för verk-uppgiftmedtidigareinrättadesbåda ned. SPFlades attett svarasom
Totalförsvaretsochpsykologiskt försvarförBeredskapsnämndensamhet upp-som

hadetidigare haft.lysningsnämnd

följer i redo-civila försvaretinom detför uppgiñernai dragredogörelseEn stora
Regelverketkapitelitotalförsvaretårs principbeslutvisningen 1995 somomav

i Bilaga B.redovisasharenskildamyndigheter ochdet m.m.ansvar somanger

myndighetercivila försvarets2.2.2 Det

i
Samordningsmyndigh etenl

l

i övrigahosberedskapsförberedelsemaÖCB regeringenfred undersamordnar i --
i förstaskercivila försvaret. Detinom detoch andraÅ myndigheterstatliga organ

beredskapsarbetet.föroch fördelarinriktarmyndighetenhand att resursergenom
kompetensutveck-förÖCB rekommendationerråd ochvidare samtut svararger

området.inomlingen

myndigheter:andraÖCB radsamordningsverksamheten medisamarbetar en

nivåPå lokal kommunerna;CJ

civilbefälhavarna;länsstyrelserna ochnivåD På regional

myndighetercentralaframför allt denivå statligaPå central andraU organ,
Försvarsmakten.ochfunktionsansvarhar ettsom

Kommunerna

iverksamhetenför denbehövsförberedelservidta deskaKommunerna egnasom
ingår ipersonalenövningutbildning ochplaneringkrig. fordrasDet somsamt av

förbere-samordningförocksåharkrigsorganisationen. Kommunerna ett avansvar
militäracivila ochdetmellansamarbetetochcivila försvaretgäller detdelser som -

detinomområden. Samordningengeografiskanivå inom sinalokalförsvaret - verksam-kyrkanssjukvårdens ochochhälso-gäller polisens,civila försvaret t.ex.
het.

civila försvaretdetden delledningenföri krigKommunstyrelsen somavavsvarar
verksamhetockså för denverkaskaKommunstyrelsenbedriva. attskakommunen
kommuner,kyrkligalandstinget,myndigheter,statligasker i kommunen avsom
samverkanforinriktning ochenhetligfårföretagorganisationer och att enen

stånd mellan dem.tillkommer



utförligare beskrivningEn kommunernas roll efter tillkomsten lagen civiltav av om
försvar följer i 2.2.5.avsnitt

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna, direkt under regeringen, leder och samordnar verk-sorterarsom
samheten inom det civila försvaret i länen. ska verka för sådanDe planeringatt av
totalförsvaret verksamheten i krig kan föras med enhetlig inriktning.att Plane-en
ringen ska bådesamordning mellan civila myndigheter och mellanavse samtorgan
dessa och Försvarsmakten.

Till länsstyrelsemas uppgifter hör i det här sammanhanget stöd kommu-att ge
ska bl.a.De lämna underlag för planeringen kommunernas beredskaps-nerna. av

förberedelser och följa kommunernas åtgärder med hänsyn till nationella ochupp
regionala mål.

Länsstyrelsen ska i krig högsta totalförsvarsmyndighet inom länet verka för attsom
möjliga försvarseffekt uppnås. innebärstörsta Det länsstyrelsen ska samordnaatt

de civila försvarsåtgärdema och verka för sådan verksamhet hos civila myndig-att
heter och andra civila har betydelse för försvarsansträngningama be-organ som
drivs med enhetlig inriktning. Länsstyrelsen ska samrådvidare i med försvars-en
områdesbefälhavaren verka för det civila och militära försvaret samordnas ochatt

länets tillgångar utnyttjas så försvarsansträngningama främjas.att att

Civilbefälhavarna

Sverige indelat i civilområden, territorielltär medtre För-överensstämmersom
svarsmaktens militärområden. Civilbefälhavama, lyder direkt under regering-som

samordnar verksamhet mellan länen gäller det civila försvaret i civilområ-en, som
dena. Uppgiften i det här fallet bådesamordningäven mellan civilaavser en myn-
digheter och mellan dessa och Försvarsmakten.samtorgan

Civilbefälhavama ska i krig samordna civilade försvarsåtgärdema inom civilområ-
dena och verka för sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra civilaatt

har betydelse för försvarsansträngningama bedrivs med enhetlig in-organ som en
riktning. ska iDe krig regeringens inom sina civilornråden,över kon-ta ansvar om
takten med riksledningen inte kan upprätthållas.

Centrala myndigheter med funktionsansvar

civila försvaretsDet verksamhet för närvarande indelad i fimktioner.18 Varjeär
funktion omfattar för totalförsvaret viktig verksamhet, kräver någon formen som

statlig styrning. varjeFör funktion har fhnktionsansvarig centralutsettsav en myn-
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finnsfunktionen.åtgärder inom Detandrafor samordning ochdighet, svararsom
myndigheter.funktionsansvariganärvarandefor 15

statsmaktemasförkrig -inomifunktionsansvariga myndigheterna skaDe ramen

myndighetunktionsansvarigFFunktion

ÖCBsamordningochledningCivil

Rikspolisstyrelsenoch säkerhetOrdning

KommerskollegiumUtrikeshandel

RäddningsverketBefolkningsskydd och
räddningstjänst

psykologiskt försvarförStyrelsenPsykologiskt försvar

RiksförsäkringsverketSocialförsäkring m.m.

Socialstyrelsenoch sjukvårdHälso- m.m.

telestyrelsenochPost-Postbejbrdran

SelekommunikationerT

ÖCBTransporter

FinansinspektionenFinansiella tjänster

RiksskatteverketuppbärdsväsendeochSkatte-

JordbruksverketLivsmedelsförsärjning m.m.

ArbetsmarknadsstyrelsenArbetskraft

InvandrarverketFlyktingverksamhet

LantmäteriverketochLandskaps-
rfastighetsinformation

NUTEKEnergiförsörjning

ÖCBmedFörsörjning
industrivaror



beslut leda verksamheten inom ñJnktionen. Myndigheterna ska i den utsträckning-
behövs samordna denna verksamhet åtgärdermed inom Försvarsmakten ochsom

hos andra myndigheter eller organ.

fred skaI de ñmktionsansvariga myndigheterna i samverkan med andra berörda
myndigheter bl.a. utarbeta underlag for statsmaktemas beslut målen för funk-om
tionen i krig. Myndigheterna ska vidare för erforderliga beredskapsforbe-attsvara
redelser vidtas, krigsplanläggning blir genomförd personal utbildasatt ochsamt att
övningar blir genomförda. ocksåskaDe regelbundet till regeringen redovisa bered-
skapsläget.

Som framgår redovisningen föregåendepå sida har alla myndigheternaav tre som
ÖCB,omfattas utredningens uppdrag SRV och SPF funktionsansvar. Förav ett- -ÖCB:s del omfattar funktioner, dvs Civil ledning och samordning,ansvaret tre

Transporter och Försörjning med industrivaror. SRV for funktionen Be-svarar
folkningsskydd och räddningstjänst och SPF for Psykologiskt försvar.

En redogörelse for de myndigheternas och uppgiñer, bl.a. har medtre ansvar som
ñmktionsansvaret finns i Bilaga C.göra,att

Beredskapsmyndigh eter

Alla myndigheter verksamhet har betydelse for totalförsvaret s.k. be-stor ärvars
redskapsmyndigheter. sådanEn myndighet ska fortsätta sin verksamhet under höjd
beredskap. Andra myndigheter ska fortsätta sin verksamhet så långt det möjligtär
med hänsyn till tillgången förhållandenapersonal och i övrigt.

Beredskapsmyndigheter inte har något ñmktionsansvar Domstolsver-är t.ex.som
ket, Kriminalvårdsstyrelsen, SMHI, Tullverket och Riksrevisionsverket. Till myn-
digheter viktigamed uppgifter i krig inte omfattas ñmktionsansvar hör ock-som av
så Riksbanken och Riksgäldskontoret.

Totalförsvarets ch efsnämnd

Totalförsvarets chefsnämnd TCN ska enligt sin instruktion i fred verka för sam-
ordning de centrala myndigheternas verksamhet inom totalförsvaret.av

TCN ska särskilt

EI Följa samhällsutvecklingen landet och verka föri de kravatt som
totalförsvaret ställer beaktas samhällsplaneringen;i

Följa utvecklingen och landetinom på områden betydelseutom av
för totalförsvaret och därvid uppmärksamhet åt frågorägna som
kräver samordnade åtgärder;
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samordnas;ledningsövningarMedverka till planeringenatt av

samord-viktigamyndigheter informerasför berördaVerka att om
totalförsvaret.beredskapslägetningsfrågor och inomom

verksamhetsamordnadförgrunderdet behövskanTCN ut engemensammageom
inom totalförsvaret.planeringoch

Utrikesdepartementet,ikabinettssekreterareningår ledamöternämndenI som
vidoperationsledning För-enhet förför högkvarteretschefenöverbefälhavaren,

ÖCB, Kommerskollegium,Kustbevakningen,SPF,för SRV,svarsmakten, cheferna
Arbetsmarknadsstyrelsen,Jordbruksverket,telestyrelsen,ochSocialstyrelsen, Post-

verkställandeElförsörjningsnämnden,ordföranden iochInvandrarverket NUTEK,
TeliaTelevision ABSveriges AB,Radio och samtSveriges ABdirektörema i en

regeringencivilbefälhavare utser.som

frågorinformationuppföljning ochförberedninghar inrättatTCN omm.m. aven
be-Andrateleberedning.Totalförsvaretstelekommunikationertotalförsvarets

vid behov.inrättassärskilda arbetsgrupperredningar eller

ärsvarsrådetF

ochöverläggningarledning förstatsministernsforum underFörsvarsrådet är ett --
totalförsvaretsvissaföroch chefernaregeringenmellanorienteringömsesidig av
övervägandendegrund förskapaSyñet främstmyndigheter. är att gemensamen

kritiska lägen.aktuella ikan bliberedskapshöjningar m.m. somom

sedanledningsorganisationen mittenFörändringar2.2.3 i
1980-taletav

Översyn ledningsorganisationförsvaretsdet civilaav

ÖCBÖBÖverbefälhavaren och gemensamtRegeringen uppdrog 1988 att
olikatotalförsvaretinomledningförprinciporganisationförslag tilllämna m.m.

led-Totalförsvaretseñeråretlämnadebåda myndigheternanivåer. rapportenDe
ÖCB bordeÖB kravvissaiframhölloch krig. ochunder kriser rapporten attning

ledningssystem,totalförsvaretsställaskunna attt.ex.

hela landet;ledningmedgeskaLedningssystemetD över

ochlednings-samverkans-, rapporterings-Ansvarsförhållanden,U
skautsträckningmöjligaarbetsrutinerlinjer i största samman-samt

och krig;kriserifred, underfalla i
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Samverkansbehoven mellan det militära och det civila försvaret ska
tillgodoses på alla ledningsnivåer hela hotskalanfred-krig;i

Chefer och myndigheter lägrepå självständigtnivåer ska kunna
samverka och fatta nödvändiga beslut förinom övergripanderamen
beslut och inriktning;

Ledning och samverkan ska kunna ske redan från fredsuppe-en
hållsplats;

Ledningssystemets motståndskraft olika former sabotage ochmot av
bekämpning ska stärkas decentralisering och alternativa led-genom
ningsmöjligheter.

ÖB ÖCBoch föreslog också vissa principer det gäller dels ledning inom detnär
civila och det militära försvaret, dels ledning och samverkan central, regional
och lokal nivå. Regeringen framhöll prop. 1989/90:100, bil. 5 de föreslagnaatt
principerna i sammanföll med den gällandestort ordningensett och den i hu-att
vudsak kunde ställa sig bakom de krav totalförsvarets ledningssystem som re-
dovisades i rapporten.

Fördjupade studier ledningsförh ållandenaav

ÖCBRegeringen årunder i1988 uppdrag och de funktionsansvarigagav myn-
ÖBdigheterna under medverkan genomföraatt fördjupade studieräven for-av av

hållandena inom de olika ñmktionema och samspelet mellan den operativa led-av
ningen och funktionsledningen. Resultatet det arbetet redovisades år iettav senare

Ledningen totalförsvarets civila delrapporten under kriser och krig. Rege-iav
ringen uttalade med anledning myndigheterna borde vidtarapporten att snarastav
åtgärder förbättrade ledningen inom det civila försvaret under beredskap och isom

ÖCBkrig. principerDe hade föreslagit i kunde allmänrapportensom utgöra en
grund för de fortsatta övervägandena ledningsfrågoma. Uttalandet har legat tillom
grund för arbetet inom myndigheterna med förbättra ledningsberedskapen inomatt
det civila försvaret.

2.2.4 LEMO:s överväganden

Samordning på nivåcentral de fredstida beredskapsjörberedelsernaav

Utredningen lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret LEMOom
tillkallades i juni för1991 ledningsorganisationengöraatt översyn centralen 5av
och regional nivå inom totalförsvaret och myndighetsstrukturen inom Försvars-av
departementets område. Utredningen framhöll i sitt delbetänkande SOU 1993:95



samordningendet civila försvaretuppgiftsfördelningochAnsvars- inom att
fråga förberedskapsförberedelsernivå myndigheternascentral ärytterst re-enav

sigregeringenolämpligtdet opraktiskt ochfred emellertidgeringen. I tarattär
detaljbetonad karaktär.samordningsuppgiñer av mer

centralsamordningsuppgiñer borde lösasdelade i betänkandet deLEMO som
tvånivå i grupper:

vidförslag till regeringenochFramtagande underlag1 samtav
beslutregeringenstydliggörandebehov förmedling och av

uppgifter hörTill dessa

mål beredskapsinriktningtill ochD förslagUtarbetande av
försvarsbeslutbakgrundförsvaret motför det civila av

föreskrifteroperativaoch regeringens

årligochberedskapslägetD Uppföljning och analys av
till regeringen;rapportering

perspektivstudier ochsamordningD Ledning och pro-av
redovis-civila försvaretgramplanering inom det samt

till fördelning denregeringen bl.a. förslagning till av
planeringsramen;ekonomiska

planeringenförgrunderD Utarbetande av gemensamma
områden;funktionsövergripandeinom viktigare

och änd-kompletteringarD Redovisning förslag tillav
myndigheternasförfattning samordningringar i och av

administrativa beredskap.

myndighetskaraktärUppgifter2 av

ingårdennaI grupp

Försvarsmakten;D Samverkan med

samhälletsprioriteringD riktlinjer förUtarbetande avav
i krig;civila resurser

ochoperativabedrivandeD Samordning samt avav
studier;andra

för olikaforskningSamordning är gemensamsomav
beslutområden det civila försvaretinom samt om upp-

till bl.a.drag FOA;
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ÅtgärderU innebär de centrala myndigheternasattsom
behov medverkan från de regionala myndigheternaav

samordnade och prioriterade balanseradeär såsamt att
planeringen kan ske med enhetlig inriktning;en

U Utövande övergripande för utbildningettav ansvar
och övningar inom det civila försvaret;

U Samordning planeringen, inriktningen och uppfölj-av
ningen ledningsövningar inom det civila försvaretav

ledning övningar för civilbefalhavare ochsamt störreav
militärbefälhavare i samarbete med F örsvarsmakten;

U Företräda det civila Försvaret vid utbyggnad stabav s-
platser för det civila och detär mili-som gemensamma

försvaret;tära

U Samordning planläggning för ledningsorganisationenav
i krig medverkan vid anskaffning och vidmakthål-samt
lande ledningsresurser;av

ÅtgärderU för information och upplysning säkerhets-om
politiken och uppgifterna för det civila försvaret;

U Främjande beredskapshänsyn i samhällsutvecklingav
och planering BIS.

Uppgifterna i den första bör främst åvila regeringskansliet, ansåg LEMO.gruppen
Det emellertid inte ovanligtär särskild stabs- eller expertmyndighet ålagdbliratt en

utföra vissa beredningsuppgiñer eller framtagandeatt underlag. Uppgifterna iav
den andra bör inte handhas regeringskansliet, framhöll utredningen. Engruppen av
sådan lösning innebär fördelningen mellan myndigheternaatt ochansvaretav rege-
ringen blir oklart. kanDet undergräva de berörda departementens intresse och an-

för beredskapsförberedelserna. Lösningen tveksam från konstitu-är ävensvar rent
tionella synpunkter, konstaterade utredningen. ansågLEMO det fortfarandeatt
behövdes myndighet skulle ha till uppgift i fred under regeringenen attsom sam-
ordna det civila försvaret.

Utredningen prövade därefter samordningsuppgiften myndighetsnivå skulleom
ÖCBligga kvar eller SRV skulle motsvarande bådaDe myndighe-om ansvar.

skulle enligt det alternativet läggasterna senare samman.
framhöllLEMO i betänkandet:

Visserligen befolkningsslcyddet och räddningstjänstenär betydelsefull delen av
det civila försvaret. Men försörjningsfrågorrza viktiga,även detinteär minst när



försvarsbeslutårsFörsvarsmakten. I 1992medsamverkanochtillstödetgäller
uppmärksamhet.frågordessa störreframhålls vikten ägnasattav

räddningstjäns-fredstidadensamordningsuppgift inombetydelsefullharSRV en
effektivtfåavseende påmedutvecklas ettattbehövatordeuppgiftenDenten.
framti-tordeuppmärksamhet iStörreräddningstjänst.samhälletsutnyttjande av

viktigdärvidlagharSR Volyckor.fredstidaförebyggabehöva åt enden attägnas
öka.ocksåinternationellaDe insatsernaroll. synes

samhäl-församordningsansvarethaföljersamordningsuppgifter attDe avsom
densamordningenandra kravställerkrigsfara änochkriginför avberedskaplets

civiladetsamordningensäkerställaFör atträddningstjänsten.fredstida att av
fredtill dei förhållande inedprioriteras idefinition,LEMOss inteenligtförsvaret,

samhäl-samordningavseendeuppgifternaaktuellaochuppmärksammade avmerr samordningsuppgifter börl dessa tvåLEMOräddningstjänst tungalets attanseril myndigheter.olikaåvilaie

ihuvuduppgiftmedmyndighetcentral attfinnasskulledetföreslogLEMO att en
ochkriginförberedskapsåtgärdernaciviladesamordnaregeringenunderfred

myndighet.dennaÖCB alltjämtutredningenenligtbordekrigsfara. vara

föreskriftsrättÖCB generellha gente-skulle någonansåg vidare inteLEMO att
försvarsutskot-tillpunktendenhänvisadeUtredningenmyndigheter.andramot

aktive-ochstödjandebordefrämstmyndighetentidigare betonat att varatet, som
myndighetenbemyndigaavseendeni vissabehövsdetkanRegeringenrande. om

myndighetfunktionsansvarigvarje attankommerforeskriñer. Detmeddelaatt
efterskeeventuelltkanbeslut. Dettaregeringenstillämpaochsjälvständigt tolka

ÖCB, betänkandet.iframhöll LEMOmedkonsultation

nivå krigipå centralSamordning

totalförsvarsan-inriktningsamordning ochfrågorkommerLEMOEnligt avom
verksamhetregeringensforstå ikrigsfaraoch vidi krigsträngningama centrumatt
myndighetsärskildbehovdirektNågoti fredstid.helt än ensätt avannatett
föreliggerförsvaretciviladetsamordnarregeringenberedskap underhöjdvidsom

ansåg utredningen.inte,
ÖCB skullekrigsfaraoch vidi krigbakgrundendenföreslogLEMO attmot

samverkanfrågorövergripande icivila försvaret iöreträda detFCl
Overbefälhavaren;med

uppdrag;på regeringensutredningarövergripandeGöraCl



CI Vara beredd på särskildaregeringensatt uppdrag och bemyndigan-
de enskilti fallvarje inrikta och samordna jiinktionsansvariga
myndigheters och/eller civilbefälhavarnas verksamhet;

E F ullgöra jredsuppgrfiter utbildnings-viss och övningsverksam-ex.
het den omfattningi läget kräver och möjliggör;som

Cl Vara grupperad anslutningi till Försvarsmaktens högkvarter.

ÖCBLEMO bedömde for kunna lösaatt dessa uppgifter behövdeatt omkring 20
i sin krigsorganisation.personer

ÖCB:s for funktionerna Industriell försörjning ochansvar Transporter under höjd
beredskap skulle Försörjningskommissionenövertas respektive Transportkom-av

ansågmissionen, utredningen.

Fördelningen arbetsuppgifter mellan de centrala myndigheternaav

LEMO framhöll i betänkandet fördelningen uppgifteratt och arbete mellanav
ÖCB, SRV och SPF i del avseenden oklar. Detta lederär ibland till dubbelarbe-en

och resurskrävande revirdiskussioner.te Förhållandena skapar enligt utredningen
också oklarhet hos bl.a. regionala myndigheter och kommuner.

Som exempel dubbelarbete och oklarhet pekade LEMO alla myndig-att tre
heterna och länsstyrelserna i utbildnings- och övningsverksamheten vänder sig till
kommunerna och SPF medverkat i övningaratt fredstida olyckor.avsettsom

LEMO konstaterade ÖCBvidare både och SRV haratt allmänna råd ellergett ut
handböcker Ävenkommunala riskanalyser. publikationemasom avser delvisom
behandlar olika saker har de beröringspunkter. Företrädare för kommunerna har
påpekat detta skapat oklarhetatt ansvarsförhållandena central nivå.om

Ett tredje område med risk för dubbelarbete enligt åtgärdernaLEMO vid-var som
for totalförsvaretstas att intressen ska beaktas ÖCBsamhällsverksamheten.i ska

enligt sin instruktion tillhandahålla underlag totalförsvarets civila del for till-om
lämpningen plan- och bygglagen och naturresurslagen. SRVav har liknandeen
uppgift med anknytning till åtgärder vidtas i syfte förebygga olyckor.att Ut-som
redningen ansåg det naturligt bådade myndigheterna skulleatt for dessasvara
uppgifter framhöll de borde samverka i dessa frågoratt ochmen gemensamt utge
råd och handböcker behövdes inom området. Samarbete borde skesom medäven
Boverket.

LEMO konstaterade slutligen det till del fanns ÖCBkompetensatt hos bådeen
och SRV för utbyggnad lednings-, informations- och sambandssystem. Myn-av
dighetema borde förutsättningarnapröva for besparingaren genom en annan

52



fördelningdenkunnaskulleutgångspunktansvarsfördelning. Enuppgifts- och vara
dvsräddningscentraler,ochlednings-kommunalautbyggnadengäller för avsom

produktionsansvaret.samladedetskulle haSRV

ÖCB uppdragi prövaskulle gemensamtoch SRV attföreslogUtredningen att
regeringentillochutökasområdena kunderedovisade attdeinomsamarbetetom

sådantfickmyndigheternabåda ettprövning.sin Deredovisa resultaten senareav
uppdrag.

iregeringentillpromemoriairedovisadesarbetemyndigheternasResultatet enav
september 1994.

ÖCB:s regeringenpromemoria tilloch SR V:s

möjlighe-vilkauppdragetredovisadeÖCB anledning detprövade medoch SRV av
ibeskrevmyndigheternabådasamarbetet. Deutökaytterligarefanns endet attter

redovisadeLEMOdesamarbetet inompromemoriautarbetad om-avgemensamt
mellanutvecklatshadefördelningdenkonstaterade ansvaretrådena. De att somav

förändringar.ingaföreslogetablerad ochväldem var

Civilbefälhavarna

huvudsakiCB hadecivilbefalhavamauppgifteransåg de varLEMO att som
myndigheter.regionaladessaborde lösasfortsättningenilämpliga och även av

iredannämligenuppgift,ytterligarehaemellertid attborde CBLEMOEnligt en
civilområdet.inomberedskapsläget iredovisaregeringentill stortregelbundetfred

ledningsorgansaknadefunktionerinomledningsansvaretgällerdetNär egnasom
följande:konstaterade LEMOnivåregionalhögre

några di-inte habör CBräddningstjänstBefolkningsskydd ochfunktionenInom
frågoruppmärksamhetsärskildledningsuppgiñer samman-rekta somägnamen

skyddundsättningsenheter,utnyttjandeutrymningsrörelser,medhänger större av
flygangrepp.varningstridsmedelkemiskaradioaktiva och samt avsersommot

försvars-befolkningensverka forförsvarPsykologisktfunktionen attska inomCB
in-verksamhetiTyngdpunkten CB:sstärks.ochmotståndsanda bevarasochvilja

prioriteraska CBfunktionen Transporteranalyser.området ligga Inomskaom
från dessaskaCBleda landsvägstransportema.samordnaoch samttransporterna

väghållningen. Eninriktningenlångsiktigadenutgångspunkter sam-även avange
sjötransportema.med järnvägs- ochordning ska ske

denutompolisverksamhetenledaska CBsäkerhetochOrdningfunktionenInom
upprätthållssäkerhetochordningallmänförpolisverksamheten,särskilda attsvara

allmännadeninomomfördelningforföreskriñervid behov po-och resurseravge
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lisverksamheten. CB ska inom funktionen Hälso- och sjukvård leda och samordna
verksamheten och föreskrifter till sjukvårdshuvudmännen. kanDet gällage t.ex.
användningen personal och utrustning.av

CB:s uppgift inom funktionen Försörjning med industrivaror medverka tillär att
säkerställa driften vid försörjningsviktigaatt företag. kanDet ske omfor-genom

delning främst energi, och arbetskraft.av transporter CB skaresurser, emellertid
inte några direkta ledningsuppgiñer,utöva ansåg LEMO.

2.2.5 Förändringar det civila försvaretsi verksamhet
med anledning LEMOss förslagav

Besparingar och ørganisationsöversyner

Som omedelbart resultatett LEMO:s arbete ÖCButarbetade och genomfördeav
under budgetåret 1993/94 besparingsprogram. Måletett några års siktattvar

olika administrativa åtgärder och viss personalminskninggenom minska kostna-en
derna med milj.10 kronor. Följden blev besparing ungefär dennaca storleken av
from. budgetåret 1993/94. Resultatet uppnåddes bl.a. omfattande reduce-genom
ringar i det administrativa stödet och effektiviserad sakverksamhet det s.k.en
TRIM-projektet.

delEn medlen från besparingen tillfördes SRV:s anslag förav Befolkningsskydd
och räddningstjänst. En del för antal prioriterade uppgiñer,avsattes bl.a.ettannan
uppföljning och utvärdering verksamheten inom det civila försvaret och kom-av av

åtgärder enligt lagen civilt försvar, spridandemunernas totalforsvarsinfor-om av
mation, utveckling kvalitetssäkrad informationsförsörjning och utarbetandeav en

internationell handlingsplan för det civila försvaret.av en

Enligt LEMO:s uppfattning det möjligt genomföra väsentlig reduceringattvar en
antalet anställda vid SRV:s räddningsskolor. SRV bordeav i den översyn ut-av

bildningsverksamheten pågick belysa konsekvenserna reduceringsom av en av
kapaciteten och eventuell nedläggning någon skola.en av

SRV påbörjade under budgetåret 1993/94 både denöversyn centrala för-en av
valtningens organisation och verksamheten vid skolorna. Centralforvaltningenav
genomgick den julil 1994 omorganisation. Denna omorganisation innebar bl.a.en

prioritering de verksamhetsområden för vilka statsmakternaen hade höjtav ambi-
tionsnivån bl.a. farligt gods, beredskaptransporter kärnenergi- och kemi-av mot-
kalieolyckor den internationella verksamheten.samt inrättadeSRV särskilden av-
delning for säkerhetsarbetet vid verksamheter med särskilda risker. intematio-Den
nella verksamheten inom verket fick fast organisatorisk hemvist. Organisationenen
anpassades vidare till de förändrade förutsättningarna för planering räddnings-av
tjänsten under höjd beredskap. Förändringarna innebar förutsättningar skapadesatt



med totaltminskadesorganisationen ettochkompetensenförstärkningarför attav
15-tal anställda.

verksamhe-också gjortförslagLEMO:s översynanledningmedharSRV avenav
eñer-regeringentillredovisningeni attVerket konstaterarskolor.vid verketsten

anläggning-vadmindreåren varitdeutbildning under änreguljärfrågan senaste
kunnatdelhar tilleñerfrågeminskning mötasproducera. storDennakunnatarna

eñerfråganbedömerintäktsñnansierad. SRV attutbildning, ärsomannangenom
årtillframmed %öka 25pliktpersonal kommerochför yrkes-utbildning att

fulltkommerproduktionsapparaten utnytt-så falli attinnebär1998. Det att vara
statsmak-för depersonalutbildningenfaktortillkommandejad. En är avavannan

beredskapsstyrkoma.civilaföreslagnatema

genomförafunnits skälbakgrunden interedovisade attdenhar detEnligt SRV mot
verksamhetSkolornasutbildningsorganisationen.förändringarstrukturellanågra av

förrådsperso-minskningtill denhänsynmedunder 1995emellertidsågs avöver
hanteringenförkommunernaföljden ansvaretblev övertar avnalen attavsom

andningsskydden.ochräddningstjänstutrustningen

budgetregleringensamband mediBeslut

budgetpropositionenibehandladesaktualiseradeLEMOfrågordeEn somav
tidi-SRVutbildningsledaregällde debil. 5.1993/94:100, Detprop.1993/94 som

LEMOöverfördes,länsstyrelserna. Dessaförfogandeställt tillhade somgare
länsstyrelserna.anställasjuli 1994och kom denfrån 1föreslagit, SRV atthade av

ibil. 51994/952100,prop.1994/95budgetpropositioneniinstämdeRegeringen
gickFörslagetfunktionsbegreppet.preciseringytterligareförslagLEMO:s avom

organisationer,ochmyndigheterfleraskulle beröranormaltfunktionattut en
tillleddeSlutsatsenverksamheter.med andraochinbördessamordnasbehöversom

juliden 1995.upphördeKriminalvård lochDomstolsväsendefunktionernaatt
Civil ledningfunktionernatill LEMO-iansåg däremotRegeringen attmotsats -

finnas kvar.skulleuppbördsväsendeochoch Skatte-samordningoch

beslutfördescivila försvaretdetförplaneringsramenekonomiskadenTill genom
fördriftskostnaderochinvesteringarbudgetpropositionanledningmed sammaav

LEMO:smedenlighetibeslutade vidarestatsmakternalivsmedelsberedskapen.
desamordnarregeringenÖCB undermyndighetdenskaförslag att somvara

framhöllRegeringencivila försvaret.detinomberedskapsförberedelsernafredstida
förslagdeuppfattningsinÖCB redovisaskatidigareutsträckningi än omstörreatt

programpla-årligai delämnarmyndigheternaprioriteringarinriktning ochtill som
nerna.



Andra genomförda LEMO-förslag inom det civila försvarets område

Regeringen beslutade år 1994 föreskrifter för regeringskansliets beredskap igenom
ÖCBkrig samverkansgrupp från ska ingåatt i regeringskansliets krigsorganisa-en

ÖCBtion. Samtidigt fick till uppgift i sin instruktion under höjd beredskapatt vara
beredd på regeringens uppdrag övergripandeatt utredningargöra inom det civila
försvarets område. ÖCBUnder höjd beredskap ska vidare enligt instruktionen vara
beredd efter särskilt beslut regeringenatt inrikta och samordna de funktionsan-av
svariga myndigheternas och civilbefalhavamas verksamhet.

LEMO frågor kommunernastog och uppgifter inom det civila för-upp om ansvar
Frågan behandlades ursprungligensvaret. CFL-utredningen. De lagbestämmel-av
trädde i kraft den juli1 1995 i medöverensstämmer de uppfattningarser som stort

i detta avseenden LEMO redovisade. En redogörelse i drag för dennasom stora
lagreglering följer i avsnitt 2.2.

LEMO:s förslag den högre regionala ledningen inom detatt civila försvaret skulle
civilbefalhavare inomutövas sitt civilområdetre genomfördes år 1993.av var

2.2.6 Andra förändringar det civila försvaretinom
under årsenare

Till de förändringar i det civila försvaret har genomförts efter LEMOattsom av-
slutat sitt arbete hör flera utvidgningar OCB:s uppgifter:av

CI Rätt utfärda föreskrifter enligt beredskapyförardningenatt
1993:242

Föreskriñsrätten gäller verkställighet enligt 17-51 §§ civilagentemot
statliga myndigheter.

ÖkadeD ambitioner vid uppföljning och utvärdering verksamhetenav
det civilainom försvaret

ÖCBUppgiften innebär ska följa och utvärdera funktionemasatt upp
beredskapsläge, dvs bedöma effekten beredskapsläget de stat-av
liga medel avdelas för de olika funktionema. ska skeDettasom ge

årliga genomgripande utvärderingar tvåeller funktioner inom av en
rullandeett system.

U Samordning och inriktning personalförsörjningsfrågorav
Uppgiften användningen totalförsvarspliktiga tjänstgöravser av som
med civilplikt. Detta följer förordningen 1995:238 totalförav om
svarsplikt, trädde i kraft den juli1 1995.som
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för derastill kommunernaoch utbetalningBeslut ersättningavom
beredskapjörberedelser

civilt försvar,1995: 128förordningenUppgiften följer somomav
juliträdde i kraft den 1995.1

civila försvaretforskning för detsamordningochInriktning av
detforskningen föruppdragsstymingmed utvidgadSystemet aven

ÖCB beslutden juliuppgift för 1994civila försvaret blev 1 genomen
170.forskningspropositionen 1992/93:den s.k.grundat

försvaretcivilaroll detKommunernas2.2. 7 inomnya

Inledning

fåttcivilt försvar1994:1720i lagenbestämmelsernaharKommunerna omgenom
kyrkligadeockså landstingen ochgällercivila försvaret.roll inom det Dettal en ny

kom-befogenheterochfått i huvudsakharkommunerna, somsamma ansvarsom
uppgiftersärskilt deföljer intebehandlar i denUtredningen text somsommunema.

har.kyrkliga kommunernalandstingen och de

Beredskapsförberedelser

varjeberedskapsförberedelsernabåde för dedetlägger fastLagen somegnaansvar
inomberedskapsförberedelsernaförkommunstyrelsenshar ochkommun ansvar

led i förbe-kommunenligger i sakensden kommunen. Det ettattnatur somegna -
skyddadeledningsplatser,ordnarvid höjd beredskapverksamhetenförredelserna -

anläggningar.uppehållsplatser andra lämpligaeller

myndigheters, kommunens,statligaför samordningska verkaKommunen aven
nivå.lokalberedskapsförberedelserlandstingets och den kyrkliga kommunens

tilldirektivsammanhangeti detinte befogenheterKommunstyrelsen har att or-ge
kommunala ledningsor-nationella intressen.regionala och Detska beaktasomgan

ochsamråd mellan kommunentill ståndska i stället eftersträva ettattganet
inbördes.berörda mellan de berördasamt organenorgan

utbildningformvärdefullutbildning.skyldig medverka i En ärKommunen är att av
statli-landsting,flera kommuner,innebärstatsmakterna deenligt övningar attsom

samverkantillfälle tillövningarandra deltar.myndigheter och Dessa gerorganga
förtroendevaldaföringen skyldighetföreliggerbåde vertikalt och horisontellt. Det
emellertid själv-detpropositionenbedömning istatsmakternasdelta. Enligt äratt

förfo-sig tillfrivilligt ställeringår krigsorganisationi kommunensdenklart att som
utbildning.gande för



fårKommunerna för sina beredskapsförberedelser.ersättning Ersättning-statenav
beräknas utgångspunktmed i bl.a. hur varje enskild kommun bedömsutsatten vara

i krig.

Verksamheten ikrig

Kommunstyrelsen utredningen tidigare redovisat, i krig för ledningensvarar, som
den del det civila försvaret kommunen ska bedriva. Kommunstyrelsenav av som

ska också verka för den verksamhet sker i kommunen statliga myndig-att som av
heter, landstinget, kyrkliga kommuner, organisationer och företag får enhetligen
inriktning och for samverkan kommer till stånd mellan dem.att en

Verksamheten lokal nivå inom funktionen Befolkningsslgødd och räddnings-
vid höjd beredskap hartjänst lagen civilt försvar och ändringar i rädd-genom om

ningstjänstlagen blivit kommunal uppgift fullt innebärDet bl.a. kommu-ut. atten
ska planera för räddningstjänsten vid höjd beredskap och förnen attansvaret per-

sonalförsörjningen och materielhanteringen ligger kommunerna. All mobilisering
ska genomföras kommunerna själva.av

civilLagen försvar föreskriver vidare det i varje kommun ska finnasattom ett
hemskydd. Personalen beståska totalförsvarspliktiga har skrivits medav som
civilplikt och frivilliga. fårKommunen med ledning de lokala förutsättningar-av av

bestämma hur organisationen ska uppbyggd och hur ledningen skana vara vara
organiserad.

harKommunen möjligheter vid påfrestningar och exceptionella förhållan-att stora
den hjälp andra kommuner. har enligtDessa lagen skyldighet bistå.av atten

Övriga frågor

Den rollfördelningen innebär ska kommunerna underlag för be-att statennya ge
dömning vilka beredskapsåtgärder fordras den lokala nivån. Underlagetav som
ska bestå övergripande mål och andra planeringsförutsättningar rådgiv-av samt
ning. ocksåStaten ska följa resultatet de i kommunerna åtgärdernavidtagnaupp av
och beredskapsläget. Uppföljningen ska omfatta resultatet verksamheten ochav av
inte medlen.

Staten behöver vidare information fråntillbaka kommunerna de olika stödverk-om
samheter den ska för, utbildning, metodutveckling och materielut-t.ex.som svara
veckling.

Länsstyrelserna ska led i uppföljningen och utvärderingen ha fortlöpan-ettsom en
de dialog med kommunerna beredskapsfrågoma och andra förhållandenom som
har betydelse för det civila försvaret. Dialogen ska det möjligt till ståndgöra att
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både ochregionalberedskapslägetredovisningar och bedömningarsamlade av
detlänsstyrelsernaskamyndigheternanivå. centrala statliganationell De mate-ge

med kommunerna.dialogengenomföradessa behöver för kunnarial attsom

detlänsstyrelsernaskyldigacivilt försvarenligt lagenKommunerna attär geom
nivån fordrar.lokaladenuppföljningen och utvärderingenunderlag som

ÖCB ochföruppgiñernaframhåller till utredningeni direktivenRegeringen att
ochcivila försvaretpåverkas roll inom deti hög gradSRV attstatens ar-nyaav

medbehöver reviderasbåda myndigheternainom deoch kompetensbetssätt an-
uppgiñema.de förändradeledning av

ibyggascivilt försvarska enligt lagenSkyddsrum och skyddade utrymmen om-om
stridsmedel.för verkningarnabli särskiltråden krig kani utsattaantas avsom

områden.också finnas i andraSkyddade ska utsattautrymmen

fin-områden det skai vilkasamråd länsstyrelsen bestämmamedska iKommunen
också för det byggsskyddade Kommunenskyddsrum och attutrymmen. svararnas

åläggamöjlighetLänsstyrelsen haranläggningarskydd i befintliga ägarenattm.m.
åtgärder.vidta nödvändigaför kommuneni ställetatt

områden skydds-kvarstår i därunderhålla skyddsrumSkyldigheten ävenatt nya
regeringen be-myndighetRegeringen eller deninte ska byggas.längre somrum

skyddsrum.skainte längreemellertid beslutakan att ett utrymmestämmer vara

det civi-befogenheter inommyndighetersstatligaöversiktlig beskrivningEn attav
Bilaga C.verksamhet finns ikommunernasförsvaret styra

redsräddningsyänsten3 F

Förändringarna åren 1986-8 71

förändringar.relativtårenräddningstjänst genomgick 1986-87Samhällets stora
innebar1986:1102,räddningstjänstlagentidigare brandlagenDen ersattes somav
lagstift-samlades iräddningstjänstenolikaföreskrifterna för deatt engrenarna av

bestämmelsernai de tidigaredel luckorAvsikten bl.a. också fyllaning. utatt envar
svaraderäddningstjänst kommunernaminska detaljregleringen denoch att somav

för.

Rädd-utredningsarbetedetåren resultatFörändringarna 1986-87 ett somavvar
några årslutfördeårs försvarskommitténingstjänstkommittén och 1978

Effektiv1983:77slutbetänkande SOURäddningstjänstkommitténs1980-talet.
tillräddningstjänstförfattningar ochräddningstjänst innehöll förslag till or-en ny

räddningstjänsten.förbättranivå utveckla ochcentral skulleganisation som
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Även års försvarskommitté1978 behandlade frågan central myndighetom en ny
fråganoch dessutom kommunernas för civilförsvarsverksamheten.om ansvar

Statsmaktema beslutade kommunernas1982 för ledning civilför-om ansvar av
svarsverksamheten nivålokal och för den planläggning hängdesom samman
med detta Statsmaktema fattade också beslut inrätta centralattansvar. om en ny
myndighet för den centrala ledningen räddningstjänsten i fred och krig. En sär-av
skild kommitté för samordning centrala ledningen räddningstjänsten i fredav av
och civilförsvarsverksamheten utredde den myndighetens uppgifter ochav nya or-

ÖCBganisation. SRV startade sin verksamhet den juli samtidigt1 1986, komsom
till prop. 1984/85:161, rskr.FöU 389. Civilförsvarsstyrelsen,12, brand-Statens
nämnd och Riksnämnden för kommunal beredskap lades ned.

En SRV:s viktigare uppgiñer i samband med uppbyggnaden blev organiseraav att
utbildning för den kommunala räddningstjänstens personal. s.k. kompe-Dennaen

tensutbildning kom bedrivas vid fyra de skolor överfördes från Civilför-att av som
svarsstyrelsen till SRV. reformeradeDen brandingenjörsutbildningen förlades till
Lunds tekniska högskola.

Verksamheten vid skolorSRV:s de s.k. räddningsskoloma har omfattatsenare- -
utbildning områdetinom skydd ochäven säkerhet. bl.a.har vuxittyp Detannan av

fram internationell utbildning i uppdragsforrn inom verksamhetsområdet.en

Ett syfte med förändringarna inom räddningstjänsten åren 1986-87 integre-attvar
planering, utvecklingsarbete personal- och materielförsörjning avsågsamtra som

organisationen i fred med åtgärdermotsvarande för verksamheten i krig.

2.3.2 Räddningstjänstens och uppgifteransvar

Kommunal räddningstjänst

Samhällets räddningstjänst ska vid olyckor och överhängande fara for olyckor
hindra eller begränsa skador människor eller egendom eller i miljön. de in-För

ska kommunerna ellersatser göras staten.som svarar

kommunalaDen räddningstjänsten ingriper i huvudsak vid bränder, explosioner,
skred, översvämningar, utflöden olja eller andra skadliga tåg-,ämnenras, samtav
vägtrañk- och flygolyckor. Till kommunens uppgifter i det här sammanhanget hör
också till det vidtas åtgärder förebygger bränder tilloch skador följdatt attse som

bränder. Kommunen ska vidare främja olycks- och skadeförebyggandeav annan
Åtgärdernaverksamhet i kommunen. ska integreras med beredskapen för insatser i

krig.

Staten ska för kommunal räddningstjänst iöver eller flera kommu-ta ansvaret en
det fordras omfattande insatser. länsstyrelsensDet uppgift i sådanärner, om att en
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omfattar statligräddningsarbeteträddningstjänsten.situation for Om ävensvara
samordnas.till insatserna Avenräddningstjänst, ska länsstyrelsen regeringenattse

räddningstjänsten.det behövs, forska, överta ansvaretom

Statlig räddningstjänst

Redovisningen fol-består olikastatliga räddningstjänstenDen somav grenar.sex
vilka myndigheterbåde ochvisar indelningen i räddningstjänstgrenarjer som svarar

for insatserna:

PolisenD Tjällräddningsyänst
................................................... ..

.LuftfartsverketD lygräddningstjänstF
....................................................

SjöfartsverketD .Sjöräddningsyänst
..................................................... ..

D försvunnaEfterforskning personerav
Polisenandra falli ................................................................. ..
KustbevakningenD tillMiljöräddningsgänst sjöss .................................... ..

vid utsläppD Räddningstjänst
..Länsstyrelsemaradioaktiva ämnenav ..................................................

Skyldighet planeraatt

verksamhe-organiseramyndigheterna ska planera ocheller statligakommunalaDe
påbörjas tid och genomförasså inom godtagbarräddningsinsatsema kanattten

verksamhet detvilken olycka ellereffektivt gällerDettasätt. oavsett typett somav
frågaär om.

l finnas räddningstjänstplan, i dragdetvarje kommun skaFör stora angeren som
kommunfullmäk-skaräddningstjänstens organisation i Planenkommunen. antas av

verksamheten ochuppföljningenunderlag for kommunalatige. denDen är ett av
beslutafårRegeringen begäran SRVde statliga myndigheternas tillsyn.for av

ändring räddningstjänstplan.av enom

enskilda medverkaSkyldigheter för myndigheter och att

tilloch materielskyldig ställa personalstatlig myndighetkommunal ellerEn är att
allvarligtdeltagandet inteSkyldigheten gällerförfogande vid räddningsinsatser. om

vanliga verksamhet.hindrar myndighetens

ÄgareÄven tilloch innehavaresammanhanget.enskilda har i det härett ansvar
användas vidhålla utrustning kanskyldigabyggnader eller anläggningar är att som
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brand eller för livräddning i samband med brand eller olycka. detOm gällerannan
anläggningar där verksamheten innebär fara för olycka ska orsaka allvarligaatt en
skador människor eller i miljön, omfattar skyldigheten beredskap medäven per-
sonal. gällerDet i utsträckning anläggningar inom den kemiska indust-storsenare
nn.

Ingrepp i och tjänsteplikträttannans

ska vidDet varje räddningsinsats i kommunal eller statlig regi finnas räddnings-en
ledare. får detDenne behövs områden, besluta utrymningspärra samtom av om
använda, föra bort eller förstöra egendom och andra ingrepp igöra rätt.annans

Räddningsledaren får vidare anmoda enskilda mellan åroch18 65 attpersoner
delta i räddningsinsats tjänsteplikt.en

2.3.3 statligaDe myndigheternas för tillsyn ochansvar
utvecklingsarbete

Tillsyn

Staten tillsyn den verksamhet sker inom den kommunalautövar rädd-över som
ningstjänsten och området förebyggande åtgärder framför allt brand. Inommot
länet har länsstyrelsen för tillsynen. nivåtillsynen centralFöransvaret svarar
SRI/T finns i statsmakternasDet föreskrifter inte någon ytterligare precisering som
gäller fördelningen och uppgifter mellan länsstyrelserna inomoch SRVav ansvar
tillsynsområdet.

grundläggandeDet syftet med tillsynen och den uppföljning och utvärdering som-
förenad med tillsynen klargöra i vilken utsträckning samhälletsär är attnumera -

räddningstjänst uppnår det måletövergripande för verksamheten. Målet är att
räddningstjänsten och den förebyggande verksamheten ska allmänheten i allage
delar landet rimlig säkerhet i förhållande till lokaladen riskbilden i fred ochav en
vid höjd beredskap. syiteEtt följa tillämpningen statsmakternaärannat att upp av
föreskrifter och bedöma föreskrifterna de resultat avsedda.ärom ger som

Länsstyrelsernas uppgift i det här sammanhanget bedriva systematisk ochär att en
regelbunden tillsyn räddningstjänsten och den förebyggande verksamheten iav
kommunerna. sker främst tillsynsbesökDet och yttranden för-övergenom genom
ändringar i kommunernas räddningstjänstplaner. SRV har central tillsynsmyn-som
dighet flera uppgifter. uppgift med råd,En stöd allmänna statistikuppgifterär att av
och verkets yttranden i s.k. typärenden underlag för enhetlig be-genom ge en mer
dömning de faktorer ligger till grund för räddningstjänstens planering ochav som
organisation. ankommer denDet centrala myndigheten medverka tillatt att
länsstyrelsernas personal har den kompetens tillsynsarbetet fordrar. SRV skasom
vidare biträda länsstyrelserna med expertstöd, de behöver detta. Verket skanär
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områden.särskildaockså, förhållandena motiverar inrikta tillsynendetta,när

nivåpåutvecklingsarbete centralSamordning och

myndighetsnivåcentral SRV.samordning och utvecklingsarbeteFör svarar
räddningstjänsten och denMyndigheten verka för kommunernaska att anpassar

hotbilder. Tillrisker och framtidaförebyggande verksamheten till nuvarande ver-
personal,räddningstjänstensvidare utbilda den kommunalakets uppgifter hör att

stöd och informe-för räddningstjänsten ochutveckla teknik sättannatattatt ge
verksamheten.ra om

både dengällerutveckling och erfarenhetsutbytearbetar med forskning,SRV som
statliga räddningstjänsten.kommunala och den

C Redo-uppgiñer följer i Bilagaför ochutförligare redogörelse SRV:sEn ansvar
be-bemyndiganden fatta bindandeinnehåller bl.a. översikt degörelsen över atten

räddningstjänsten.inom den kommunalai detalj reglerar verksamhetenslut som

samordningenfanns brister ii Tjernobyl visade detKämenergiolyckan 1986 att
åtgärder vidi Sverige svarade för samhälletsmellan de olika myndigheter ut-som

år Utredning-kommittéradioaktiva Regeringen tillsattesläpp 1987ämnen. enav -
vidtagits iåtgärderskulle granska dekärnkrañsberedskapen somom somen -

förbättrade beredskapen. Ut-lägga fram förslagsamband med olyckan och som
kämener-ansåg olyckor, inte bararedningen bristerna gällde alla slag storaatt av

Samhällets1989:86 åt-Utredningen föreslog i sitt betänkande SOUgiolyckor.
ledningåtgärder skulle förbättra bl.a.gärder allvarliga olyckor radmot en som

allvarliga syftade tillvid olyckor. Förslagensamordning insatsernaoch ut-enav
centralaberedskap samordningen mellanveckling både länsstyrelsemas och avav

huvudinnehållet i utred-innehåller redogörelse förmyndigheter. Bilaga C även en
centrala samordningen.förslag denningens om

vidare föreskrifterUtredningen kärnkrañsberedskapen föreslog att om ansvarom
finnas i räddningstjänst-skulleför sanering efter utsläpp radioaktiva ämnenm.m. av

änd-utredningens förslag. Flerahuvudsak enligtlagen. statsmakterna beslutade i
räddningstjänstförordningen.och ioch tillägg gjordes i räddningstjänstlagenringar

nivå bered-samordningen centralBeslutet innebar bl.a. förSRV:satt avansvar
skapen inför allvarliga olyckor blev tydligare.

flyktinghjälpInternationell katastrof- och

beslutadesregeringen 1990förslag utarbetat uppdragEfter SRV attavsom
katastrofer i andraräddningsinstaser vidskulle svensk beredskap fördet skapas en

inomsammanhållande för beredskapenländer. fick beslutetSRV ett ansvargenom
området. åtgärder finns i Bilaga C.redogörelse dessaförEn även
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års1995 principbeslut3 om

totalförsvaret

Utgångspunkter1

3.1.1 vidgat säkerhetsbegreppEtt

års utform-central del underlaget för principbeslut totalförsvaretEn 1995 omav
ning och struktur under perioden det vidgade säkerhetsbegreppet.1997-2001 är

måsteårens utveckling innebär enligt statsmakterna tecknaDe senaste att ennu
påfrestningarbredare bild hot och tidigare. Bilden sträckertänkbara risker, änav

från hårda lång-den kärnan traditionella säkerhetspolitiska hotsig somav mer
siktigt inte de konflikter blossa i detkan utesluta, tenderaröver att uppnya som

krigets spår, och risker följer den globala utvecklingen ochkalla till de hot som av
moderna sårbarhet.det samhällets

harFramför inre väpnade konflikterna har kommit bli omfattande.allt de Deatt
både innehåll.fredsfrämjande insatser kunnat utvecklas i omfattning ochFN:strots

någon konflikter icke-kon-aktörerna i dessa skulle komma användaOm attav
konsekvensernaventionella stridsmedel, skulle bli oöverblickbara. Riskennännast

spridning och användning det gäller i lika hög grad biologiskaför kärnvapenav -
åtgärderkemiska vilka olika kanoch inte bara medsammanhänger statervapen -

organisationer och enskilda aktörer,komma vidta. beror också vadDenatt t.ex.
terroristgrupper, har möjligheter göra.att

fördjupade internationella tekniska och ekonomiskaintegrationen och denDen
utvecklingen enligt moderna samhället styrka understatsmakterna det en nor-ger

förhållanden svåra Samtidigtoch situationer.mala potential hantera ävenatten
innebär specialisering och komp-utvecklingen väsentlig ökning samhälletsen av

olika blivit integrerade med och beroendelexitet. Samhällets verksamheter har av
långtgå-områdevarandra helt tidigare. Störningar kansätt änett annat ett

konsekvenser inom områden. drag i samhällsutvecklingenende andra Ett ärannat
storskaligheten påverkar försörjningsberedska-i produktion och distribution som

allvarliga föroch ökar riskerna för enstaka olycka ska konsekvenserattpen en
människor eller egendom eller i miljön.



Bilden tänkbara måstehot och risker tecknas i bredare spektrum tidigare.änettav
under året innanBara totalförsvarsbeslutet inträffade i världennärmast runt om

fiera icke-militära händelser fick förödande konsekvenser Estonia-t.ex.som -
katastrofen, jordbävningen Kobe, Nederländerna, Belgien,i översvämningarna i
Tyskland och Frankrike, gasattacken Tokyos tunnelbana bombdådetoch Okla-i i
homa City. ekonomiska vårt närområdeoch ekologiska situationen iDen skulle
kunna leda till bl.a. flykting- eller migrationsrörelser framgåromfattning,storav
det statsmakternas uttalanden.av

3.1.2 Helhetssyn på åtgärder hot och riskermot

ifred och krig

Principer

bredare spektrumEtt hot och risker leder enligt totalförsvarsbeslutet till attav en
helhetssyn bör prägla åtgärdersamhällets dessa hot risker.och samladEnmot syn

hot och risker med konsekvenser nationell nivå och för viktigastora sam-
hällsfunktioner totalt effektiv och rationell samhälletshanteringsettger en mer av
åtgärder. inom skilda områdenResurser för denna hantering utnyttjas såbör kunna

de total Helhetssynen bör omfatta det hotargöratt mest nytta. som gemensamma
säkerhetsintressen, vårt nationella oberoende, samhällets existens och väsentliga
samhällsvärden i övrigt.

kan enligt statsmakterna svårtDet dra skarpa mellan vad igränseratt tra-vara som
ditionell mening säkerhetspolitiska hot och vad enbart berör fredstida för-är som
hållanden. Till detta kommer innehållahändelsekedja kan flera slag hotatt en av
och risker. stårMycket därför går frånvinna det redan planerabörjanatt attom
och utforma totalförsvarets såverksamhet det effektivt kan medverkaatt ett sätt
till de olika insatser bör inom helhetssyn hanteringtyper av som rymmas en av
hot och risker i fred och krig.

ållandenAnsvarsfárh

Principen lednings- ansvarsförhållandenoch i fred så långtoch krig möjligt böratt
och de verksamhetsansvariga i fred ansvariga för verksamhe-överensstämma att är

i krig ska gälla i fortsättningen ansvarsprizzczperz. beslutenäven Föräventen att
fattas skilda håll ska bli förenliga och avvägningarna mellan olika behovsom

riktiga fordras samverkan och samordning. gäller lednings-samtligaDetta och
ansvarsnivåer i samhället. Myndigheter och andra samhällsorgan med uppgifter
inom totalförsvaret bör således samverka och samordna sin ochplanering verk-
samhet inbördes. samordningEn bör vidare ske med de myndigheter och andra

arbetar med frågor risker i fred.organ som om

erfarenheter hantering svåra påfrestningarDe i fred torde densom av ger vara
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påfrestningar landets frihetvid hotgod beredskap inforgrunden förbästa moten
På kan den kompe-motsvarandeoberoende, statsmakterna vidare.och sättanser

på-vidkrigets krav utnyttjasför kunna klarabyggs ska ävenatttens som upp
humanitära insatser.fredsfrämjande ochfrestningar i fred vid internationellasamt

dimensionerande hotet börutanför detkostnader för memtnyttjandedelEn ett
därmed kanoch angelägna behovden totala effekten ökarförutsatt attaccepteras,

liggerdimensioneringmed helhetssyn vidtillgodoses. Fördelarna resursernaaven
samordningsvinster samutnyttjandeti defrämst ger.som

krig bör kunnalångtgående för fred respektivemycket integreringEn resurserav
framgårförsvaret,avdelas för det civilasärskildaske det gällernär resurser som

års totalförsvarsbeslut.medstatsmaktemas uttalanden i samband 1995det av

civilauppgifter detoch3.2 Ansvar inom

försvaret

huvuduppgzfterna3.2. I De tre

ska bidra tillsåledes verksamheten inom totalförsvaretstatsmakterna attattanser
uppgiñer förockså fred. innebär eller vidgadesamhället blir säkrare i Det myn-nya

förskjutningdet civila försvaret. Beslutet innebärdigheter andra inomoch enorgan
verksamhet.tyngdpunkten i totalförsvaretsav

möjligtåtgärder det civila försvaret ska detvidtas inomDe göra attsom

civilbefolkningen, livsnödvändig försörjning,CI Värna trygga en
och bidra till För-säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna

ochförmåga vid vid krig vårsvarsmaktens iväpnat om-angrepp
värld;

fredsfrämjande och humanitäraGenomföra internationella insatser;

påfrestningar påsamhällets samlade förmåga svåraStärka mötaatt
samhället ifred

försvaret krigUppgifter civila3.2.2 det iinom

totalförsvaret kunnaRedan i nuvarande omvärldsläge ska möta väpnatett angrepp.
försvarsförmåganså inomcivila ska planerasVerksamheten inom det försvaret att

stödområden. Syñet bl.a.år särskilt centralaska kunna stärkas är attett ge
så inomåtgärder vidtas behovenväsentligtsärskiltFörsvarsmakten. Det är attatt

sjukvården tillgodo-kanräddningstjänsten hälso- ochbefolkningsskyddet och samt

67



Även det moderna kriget i flertalet fall kan kort förlopp måsteväntas ettses. om
åtgärder vidtas livsnödvändig försörjning.även tryggarsom en

central uppgift blirEn dessutom till elförsörjning, telekommunikationer,att attse
informationssystem och ledningssystem fungerar och har stryktåligheten som ga-

tillräcklig förmåga.ranterar

3.2.3 Internationella fredsfrämjande och humanitära

insatser

viktig uppgift framgått,En hålla vidtaoch andra förberedelser,är, attsom resurser
det möjligt för Sverige delta i fredsfrämjande och humanitära insatsergör attsom

utomlands. ligger vårti intresseDet detta bidra till fred och säkerhet.sättatt

Även denna arbetsuppgift ska påverka utformningen beredskapsåtgärderna inomav
det civila försvaret. Sveriges förmåga och förutsättningar bidra till internationellatt
fred och säkerhet ska ökas. Med vidgat säkerhetspolitiskt det Sveri-ett synsätt är

ambition politiska, diplomatiska, civila, humanitära militäraoch bi-attges genom
drag ytterligare vårtstärka deltagande i internationella insatser. väsentlig delEn av
denna generella ambitionshöjning ökad kapacitet för totalförsvaret med-är atten

bådeverka i internationella fredsfrämjande insatser och i den internationella kata-
strof- och flyktinghjälpen. Stöd internationell fredsfrämjande humanitäroch
verksamhet ska vid sidan de traditionella uppgifterna i framtiden hu-av vara en av
vuduppgiñerna för totalförsvaret.

utförligareEn redogörelse för statsmakternas verksamheten i denna del föl-syn
jer i 3.4.avsnitt

3.2.4 Svåra påfrestningar på samhället ifred

Verksamheten inom det civila försvaret bör vidare enligt statsmakterna utformas så
den förstärker förmågasamhällets svåra påfrestningarinför samhället i fred.att

finns redanDet inom det civila försvaret, så myndigheter och andraattnu resurser
ska kunna vidta nödvändiga åtgärder vid landet.väpnatett motorgan angrepp

Dessa ska kunna användas för den uppgiñen sammanhängerävenresurser nya som
svåramed påfrestningar samhället i fred. Statsmakterna hänsyn skaatt tasanser

till denna uppgift vid planering beredskapen väpnatmot ettnya av angrepp.

Särskilda ska emellertid finnas avdelade för insatser i fred respektive krig.resurser
börSträvan ökad samordning långtgåendeoch integration använd-vara en en av

Ävenningen. Försvarsmakten ska åtgärderolika kunna bidra till säkrareettgenom
samhället i fred. Alla ska kunna utnyttjas i hela hotskalan fred-krig.resurser



beslutade inriktningen statsmakterna för detinnebär enligtDen att ansvaret att
svåra påfrestningarñnns grundläggande beredskap samhället i fred imoten

ligger område sådanaprincip den bedriver verksamhet i fred och inomsom vars
påfrestningar inträffa.kan gäller myndigheter och andra har särskildaDetta som

någonuppgifter intei det här sammanhanget. Statsmaktemas uttalande innebär
ändring bestämmelserna räddningstjänstlagen hur samhällets rädd-it.ex.av om
ningstjänst organiseras bedrivas.ska och

Samverkan mellan civila och militära3.3

under höjdverksamheter inför och

beredskap

Civilt stöd till det militära försvaret3.3. I

Mobilisering och krig

väsentligt för förmåga vidStatsmaktema det det militära försvarets väp-ettanser
väsentligadet finns tillräcklig robusthet och flexibilitet inomnat attangrepp en

områden områden till-i civila infrastrukturen. det gäller börden De ges ensom
räcklig minimiförmåga, så samhällets inför olika slaghela grundberedskapatt av

påfrestningar blir tillfredsställande.störningar och

Höjning krigsduglighetenav

militäraStatsmaktema bedömer vidare krigsdugligheten inom delar denatt av
kan begränsas säkerhetspolitiska läge.krigsorganisationen medvetet i nuvarande

åt-behövs sådanaEnligt totalförsvarsbeslutet det emellertid bättre förett system
frångärder. ska bli möjligt krigsdugligheten ochmedvetnaDet göra attavstegatt

vid åtgärdas.klargöra hur behov skaavstegen

Försvarsmakten bör i för samverkan specificera och prioriterautvecklatett system
behov från ske med ledning de uppdragsina stöd det civila försvaret. kanDet avav

och den operativa inriktning statsmakterna lägger Försvarsmakten ochsom
planlagdaförutsättningar i övrigt råder i samhället. Kostnaderna för dede som

åtgärderna klargöras hittills skett.behöver bättre sätt änett som

3.3.2 Militärt stöd till det civila försvaret

på-Förutsättningarna för det civila försvarets verksamhet vid väpnatett angrepp
verkas sina uppgifter. Uppenbarastarkt hur väl Försvarsmakten kan lösa exem-av
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pel områden där det militära fårförsvaret betydelse enligt statsmakterna be-är
folkningsskydd hälso- och sjukvård.samt

framtidaDen hotbilden med i många sårbartavseenden alltmer samhälle innebärett
kraven bevakning och försvar olika skyddsobjekt ökar. aktualiserarDettaatt av

frågan hur ska avdelas för skydd och bevakning samhällsviktigaom resurser av
anläggningar. Enligt statsmakterna ska Försvarsmaktens personal i utsträck-större
ning kunna utnyttjas för bevakning civila skyddsobjekt i både fred och krig.av

3.4 Internationella jredsjrämjande och
humanitära insatser

1 redsfrämjandeF insatser

årligenSverige har sedan 1950-talet, de internationella fredsbevarande truppin-när
inleddes, i allmänhet bidragit med styrkor motsvarande bataljon.satsema ca en

Under kortare perioder har insatserna tvåvarit aldrig överstigit bataljo-större men
styrka. Sverige har vidare medverkat med militära observatörer tilli ettners upp

tiotal olika FN-uppdrag. Under har ökande civilpoliserantaläven ettsenare
deltagit i internationella uppdrag.

Försvarsmakten ska enligt statsmakterna organisera internationell styrka fören
fredsfrämjande insatser under mandat eller hållaFN OSSE. Delar styrkan skaav av
särskilt hög insatsberedskap, ingåden kan i multinationella snabbinsatsstyr-att
kor. svenska styrkan innehålla bådeDen ska skytteförband och specialenheter för

ledning, faltarbeten, sjukvård och ska kunnaEnt.ex. strävantransporter. attvara
tillgodose det ökande behovet särskilt utbildade militära observatörer civil-ochav
poliser Specialenheterna ska kunna medverka i civila insatser.ävenm.m.

3.4.2 förInsatser internationell katastrof- och flykting-
hjälp

Inledning

internationellaDen katastrofhjälpens mål, inriktning, kapacitet organisationoch är
föremål för omfattande diskussioner framgåroch förändringar, det statsmakter-av

uttalanden i samband med totalförsvarsbeslutet. Flera olika har efterFN-organnas
generalförsamlingen antagit resolution1991 46/ stärkande182att om av sam-

ordningen humanitära katastrofbiståndFN:s vidtagit åtgärderrad för attav en
snabbare och effektivare kunna samordna de internationella hjälpinsatserna. harEU

tillskapandet den hjälporganisationen ECHO uttryck för med-gettgenom av egna
lemsländemas vilja utveckla samarbete område.dettaatt ett



ochSRVgenomförtshjälpinsatserinternationelladeErfarenheterna avsomav
hjälpinsatserhumanitäraförsärskilda enhet ärFörsvarsmaktensSWEDRELIEF

internationellade insatsertillkomplementhar varitVerksamhetengoda. ett som
Efterfrågangenomfört.organisationersvenskaenskildaorganisationer eller

sannoliktkommerFN-organisationemafrån berörda attdesvenska hjälpinsatser
i framtiden.öka

internationellförsamladeSverigeshar hursärskild utredareEn översett resurser
framtida behov. Utre-förutvecklasflyktinghjälp ska kunnakatastrof- mötaoch att

Svenska1995:72betänkande SOU insatseröverlämnat sittjunihar i 1995daren
flyktinghjälp.ochkatastrof-internationellför

vidareutvecklasbörtotalförsvaretsinomhumanitära insatsernasvenskaDe nuram
Åtgärderna börverksamheter.fredsfrämjandemedsamverkanökadbl.a. genom- omfat-vidinsatsermiljöskyddsinsatserräddnings- ochpå främstinriktas samt

sambandidetemellertidvisarErfarenhetenkatastrofer.komplexatande och att
räddningsresur-skickaändamålsenligtintei allmänhetnaturkatastrofermed är att

mind-prioriteringgeografisksådanfrån Sverige.långt ärområden borta Entillser
katastrofer.komplexarelevant vidre

betydelse lo-sannolikt kommer ärstatsmakternaenligtuppgift storattEn som
många län-iAntipersonella minorlandminor.oskadliggörande ärkalisering och av

li-personligtorsakarkvarliggerMinorutvecklingen.hinder förakutder ett som
statsmakternaochför jordbrukhinderoerhörtdande och transporter. anserär ett

slag.olika Ut-insatserförmåga till medhjälpasinutvecklaSverige bör att avatt
röja minorochmöjligt hittadetteknikochmetodervecklingen gör attsomav

minröjnings-ochinstruktörerUtbildningsammanhanget.roll i detspelar stor aven
utvecklas.stöd börformfrån drabbade länderledare är somaven annan

personal ochmedskettharhumanitära insatsernasvenskagenomfördahittillsDe
bered-höjdfred och vidräddningstjänsten iförberedskapfunnits iutrustning som

till förfo-Även emellertid ställtharandraFörsvarsmakten ochskap. resurserorgan
civilasärskildadettavid sidanbeslut skastatsmaktemasgande. Enligt ävenom

deUttagningenhumanitära insatser.internationellaorganiseras förinsatsstyrkor av
så denbörcivila försvaretdetutbildas inom atttotalförsvarspliktiga anpassassom

underlättarochinternationella insatseriförberedelse för medverkanockså blir en
sådana insatser.tillrekryteringen

beredskapsstjørkorCivila3.5

1 Principer

iskälstatsmakternaenligtdet störrefinnssäkerhetsbegreppMed vidgat att om-ett
förmåga han-samhälletsför stärkapliktpersonalfattning tidigare utbilda attattän
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svåra påfrestningar i fred och under höjd beredskap.tera myndigheterFör ochatt
andra ska kunna disponera lätt tillgänglig personalresurs kan sättasorgan en som
i sådana situationer bör organisationen utökas med civila beredskapsstyrkor. Ut-
bildningen för dess styrkor kan genomföras vid Räddningsverkets skolor, i kom-

eller hos andra berörda myndigheter. bör syfta tillDen de totalför-munerna att ge
svarspliktiga bred och allsidig kunskap i de kanämnen gör atten som vara en re-

för kommunernas och olika myndigheters beredskap.surs

genomgårDe utbildningen kommer öka sitt säkerhetsmedvetande och kanattsom
allmänt medverka till förebyggaväntas och begränsa olyckor och därmed tillatt att

minska sårbarhet.samhällets kommerDet innebära ekonomiska vinster föratt stora
samhället i heter det i statsmakternas motiv for förslaget.stort,

5.2 Utbildningens inriktning

huvuddelenFör den civila beredskapspersonalen bör utbildningen omfattaav en
blandning praktiska och teoretiska delar inom områdena räddningstjänst, vårdav
och skydd miljön. totalförsvarspliktiga ocksåDe bör allmänna kun-omsorg, av ges
skaper totalförsvar och folkrätt. mindreFör bör utbildningen vidareom grupper
omfatta ledning och organisation insatser i extraordinära situationer.av

Tyngdpunkten bör ligga de praktiska statsmakterna vidare.momenten, anser
innebärDet de totalförsvarspliktiga ska kunna användas i kommunal rädd-att

ningstjänst redan under utbildningen och delta i insatser vid skogsbrän-t.ex. stora
der, översvämningar och miljöolyckor. Krigsplaceringen mångabör i fall ske inom

för kommunernas eller landstingens beredskap. Utbildning ska emellertidramen
kunna genomföras inom områdenandra där det kan finnas behoväven for-ett av
stärkningar svåravid påfrestningar samhället i fred eller vid höjd beredskap. Det
kan gälla omhändertagande flyktingar eller evakuerade, omsorgsuppgiñer ellerav
förstärkt kust- och gränsbevakning. finns i detDet här avseendet också kopplingar
till beredskapspolisen.

får utbildningDe för kunna hantera svåra påfrestningar samhället iattsom en
Red bör rekryteringsbas för internationell fredsfrämjande och humani-ävenvara en

verksamhet. Utbildningen pliktpersonaltär för civila beredskapsuppgiñer börav
såske den underlättar rekryteringen till dessa internationella uppgifter.att

6 Särskilda jiågor

Flera frågorna i detta avsnitt kapitel behandlades i budgetpropositio-3 ävenav av
år prop.1995 1994/952100, bil. avsnitt 2.2 och redogörelsen följernen ärsom

baserad också statsmakternas uttalanden i detta sammanhang.



Uppföljning och utvärdering3.6.1

allavidtas inom iBeredskapsåtgärder gäller det civila försvaret settstort sam-som
betraktat harcivila försvaret helhethällssektorer. Följden har blivit detatt som

svårt uttala sig generelltkomplext. bl.a. det skäletblivit mycket Det är att omav
Enligt statsmakternautvärdering verksamheten bör ske.hur uppföljning och av

utifrån kriterier. gäl-emellertid bedömasmåste beredskapsläget Detgemensamma
förmågan i krigden bedömdaklargöra effekten beredskapen dvsler att av--

anslår åtgärder inom det civila försvaret.statliga medel statsmakterna förde som

uppföljning ochhöjer ambitionen förstatsmakterna det angeläget statenattanser
ÖCB:sfrämstutvärdering det civila försvaret. kan skeinom Detta attgenom upp-

ÖCB självständigt redovisaområdet börinom blir tydligare.giñer sättett mer
synpunkterolika områden och lämnabedömningar beredskapsläget inom ävenav

modellvidare skälberedskapsplanering. finnsmyndigheternas Det prövaatt en
rullandefunktionerårliga, genomgripande utvärderingar eller tvåmed i ettav en

den funk-omfatta kontrollutvärdering skulle bl.a. kunnaDenna attsystem. aven
statsmaktemasmyndigheten lämpligt följer och tolkartionsansvariga sättett

också framgå myndighetenbeslut inriktning det civila försvaret. börDet omom av
kostnadseffektivtrationellt ochplanerar beredskapen sätt.ett

ÖCBförsta ska för dessaStatsmaktema det naturligt i hand utvär-att svaraanser
till inrikt-anslutning till de förslagderingar. bedömningar bör redovisas iOCB:s

årligen i programplanen.och prioriteringar myndigheten lämnarning som

verksamhetsområdennågra3.6.2 Beredskapsläget inom

verksamhetsom-bedömning inom delBeredskapsläget enligt statsmaktemasär en
sjukvården ochförhållandevis bl.a. hälso- ochråden bra. gällerhelhet Detsom

förhållandena för livsme-de ändradelivsmedelyförsörjningen. bakgrundMot av
utredninginnebär emellertiddelsförsörjningen medlemsskapet i börEU omensom

framgårstånd.livsmedelsområdet tillkomma Detomfattningen beredskapenav
livsmedelsområdet förstaberedskapsåtgärderna iinomtotalförsvarsbeslutet attav

landetfärdigvaror i de delarhand bör lagring halvfabrikat och väsent-avavse av -
uppstå vidligen Norrland där problem kan väpnatett angrepp.-

påfrestningarberedskapsåtgärder svårasärskilda kompletterandeDe sam-som
enligt statsmakterna främstcivila försvaret börhället i fred motivera inom detkan

störningar. delolika tänkbara Enkonsekvenseranalyserutgöras avav som avser
inträffa.sådana störningar skulleförberedelseåtgärder bör vidtas som en om

minst elbe-gäller inteverksamhetsområden föreligger det brister detandraInom -
i samband1995/96 denförklarar i propositionen förredskapen. Regeringen att

låta vilka hottotalförsvarsbeslut ska analyseramed förberedelserna inför motnästa
inriktningendimensionerande forbörtele- och ledningssystemenel-, avsom vara
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beredskapsåtgärderna inom områden.dessa industrivaruförsöyningenInom finns
betydande osäkerhet beredskapsläget och behovet beredskapsåtgärderen om av

sikt. beror enligt statsmakterna någotDetta det inte finns underlagännuatt som
beskriver det civila och det militära försvarets åtgärderbehov i samband med som
syftar till forsvarsförmågan.ökaatt

3.6.3 Bolagisering och privatisering

årenUnder de har bolagisering och i del fall privatiseringsenaste ävenen ge-- -
nomförts statliga och kommunala frånverksamheter har väsentlig betydelseav som
beredskapssynpunkt. den statligaInom sektorn gäller det Vattenfall och Telia.t.ex.

åtgärderOlika har vidtagits för beredskapskraven i fortsättningen ska kun-ävenatt
Påtillgodoses. det kommunala området situationen enligt statsmakternaärna mer

svåröverblickbar. privatisering frivilligaEn kommunala och landstingskommuna-av
organisationer innebär kommunernas och landstingens för beredska-att ansvar

upphör. särskilt angeläget bevaka sådanaDet i vilken utsträckning verk-är attpen
samheter blir privatiserade.

Statsmakterna konstaterar konsekvenserna för beredskapen vidtagna bolagi-att av
seringar och privatiseringar måstefortlöpande åtgärderanalyseras och vidtas som

Övervägandenamotverkar negativa effekter. vilka förändringar i bl.a. regelver-om
ket motiverade hänsyn ingåmed till beredskapskraven ska i förberedelsernaärsom
för totalförsvarsbeslut.nästa

Frågor verksamheten inom de statliga aktiebolag bedriver beredskapserk-om som
samhet har behandlats Utredningen det civila försvarets planeringsramav om
CFF-utredningen i betänkandet SOU 1996:00 civilaFinansieringen det för-av

Utredningen avgiñs- eller egenfmansiering bör huvud-användassvaret. anser som
saklig fmansieringsmetod. Endast särskilda skäl föreligger skattefmansie-börom
ring Enligt CFF-utredningens förslag ska beredskapsverksamhet inomäga rum.
områdena telekommunikationer, rundradio och elförsörjning finansieras genom
avgiñer. För del har utredningenPostens däremot föreslagit egenfinansiering.

3.6.4 Skyddsrum och skyddade utrymmen

Statsmakterna framhåller i samband med totalförsvarsbeslutet byggande ochatt un-
derhåll skyddsrum i framtiden måste begränsas områdena.till de mest utsattaav
Skyddet bör inriktas samlad systemlösning, befolkningen tidmot atten som ger
med möjlig förvarning uppsöka lämpliga skyddsrum eller skyddade medutrymmen
skydd C-stridsmedel. Skyddsrumsproduktionen i samband nybyggnadmed börmot
begränsas till de områdena och till verksamheter med särskild betydel-mest utsatta

för totalförsvaret.se



studeras.särskiltbörskyddsegenskaperochutformningSkyddsrummens närmare
kanlösningarna. Enkostnadseffektiva översynñnna deskaSyftet att mestvara
be-skyddsrum. Förbyggandeförnuvarandedet enbehöva systemetgöras avav

ÖCB, FOAfrån SRV,redovisningarochfrågor finns underlagdessadömning av
redo-dessaiUtgångspunktenstatsmakterna.framhållerRiksdagensoch revisorer,

krigsförloppkortvarigabl.a.hotbild medframtidaförändradvisningar merär en
revisorerRiksdagensvid flygangrepp.precisionsvapenanvändningökadsamt aven

ochmåsteskyddsrum övervägasalternativ tillfråganbl.a.konstaterar nogaatt om
föravgörandemåsteområden ut-olikaiföreliggabedömsriskerde varaatt som

framtidensmåsterevisorernaEnligtskyddet.fysiskaframtidadetformningen av
hotsituationer.olikaskydd ieffektivtså detutformasbefolkningsskydd ettatt ger

ÖCB:s programplanearbetetioch SRV:sredogörelse förkortfattade omEn
i Bilaga D.finnsskyddsrumsverksamheten

beredningunder regerings-iFrågor7

kansliet

myndigheterantaltillUppdrag7.1 ett

riskutredningenochHøt-

förut-åtgärderantalbetänkandeni sinaföreslogriskutredningen ettoch somHot-
verksamheten.förmyndigheterolikauppdragiregeringen att svaraattsatte gav

myndigheter-berördadeutredningsarbete hosytterligarefordradeåtgärderAndra
iallra flestaförslag.dessa De möttesitt stödiRemissinstansema stortgavna.

myndighe-december 1995iRegeringeninvändningar.allvarligafall ingavarje gav
föreslagit.riskutredningenochHot-uppdragdel deterna somen av

vilka kravklargörauppdragfick iSocialstyrelsen attexempel kanSom nämnas att
störningarallvarligavidsocialtjänstensjukvården ochochhälso-ställasskasom

tillgång-uppgifterredovisaskulleLänsstyrelsernasamhällsfunktioner.viktigai om
användarevilkaochlänenianvändareolikareservkraftverk hos somangeen

i detuppgiftLivsmedelsverketsreservkraft.installeraförförberedelservidtagit att
vattenförsörjnings-reparationerfrågornasammanhangethär över avatt omsevar

prin-samhällsñinktionerviktigaför samttillgångenanläggningar, reservvatten
allvarligavidförbrukareprioriteringför kommunernaskostnaderochciper av

ÖCB ytterligareförskulle ettsamhällsfimktioner. atti viktigastörningar ex-ge-
certifieringförutformningförförutsättningarna ett systemutreda avempel av- vidsvårigheternasamhälletikonsekvenserdestuderaADB-säkerhet närmare av

, iskildratriskutredningenoch ettHot-elektronikkomponenterbrist avsomen
föranleda.kundestudiernaåtgärdertillförslagoch lämnascenarionsina som



Arbetet med uppdragen, i allmänhet utförts under våren har skett i1996,som sam-
arbete med berörda myndigheter och organisationer.

Utredningen redovisar i Bilaga D de uppdrag har betydelse för utredningenssom
överväganden och uppgifter för OCB, SRV och SPFom ansvar

Programplaner och anslaggranrställningar

Som del i förberedelserna för totalförsvarsbeslutet hösten uppdrog1996en rege-
ringen ÖCBi oktober 1995 Försvarsmakten och andra myndigheter inomsamt
det civila försvaret vårenunder inkomma1996 till regeringen medatt programpla-

för perioden 1997-2001, anslagsframställningar för budgetåret 1997ner samt rap-
i vissa särskilda Planeringsanvisningamaporter innehöllämnen. också antalett

uppdrag hade anknytning till Hot- och riskutredningens arbete.som

Som exempel uppgifter ÖCBi det här sammanhanget kan skullenämnas att
konkretisera innebörden för det civila försvarets del helhetssynen för hanteringav

hot och risker i fred och krig. Myndigheten skulle vidare utarbeta förslag tillav
åtgärder för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. Arbetet skulle
ske utgångspunktmed i bl.a. de överväganden hade redovisats i betänkandetsom
SOU 1995:72 Svenska förinsatser internationell katastrof- och flyktinghjälp.

ÖCB fick också i uppdrag tillsammans med Försvarsmakten redovisa planatt en
för ökad samordning civilt och militärt utbildning, infrastruktur och bemanningav
inom den internationella fredsfrämjande och humanitära verksamheten. planenI
skulle redovisas förslag till åtgärder tillgodoser kraven civil ochnärasom en
militär samverkan i s.k. multifunlctionella insatser förslag till organisatoriskasamt
lösningar möjligheter snabbt och kostnadseffektivt förfråg-attsom ger reagera
ningar och uppkomna behov och kan i internationella samordnade ak-som passa
tioner.

ÖCB skulle vidare precisera hur det civila försvaret ska kunna bidra till samhällets
förmåga svåra påfrestningar samhälletmöta i fred. Utgångspunktenatt skulle

långtgåendemycket integrering för insatser i fred respektivevara en av resurser
krig. Myndigheten skulle också möjligheterna till överföringpröva ytterligareen av
uppgifter till kommunerna.

SRV fick i uppdrag utarbeta förslag till planeringssystematt för det fysiskaett nytt
skyddet. Arbetet skulle genomföras i enligt med överväganden Riksdagens revi-av
sorer.

ÖCB och SRV skulle tillsammans redovisa underlag för regeringens ställnings-ett
tagande till formerna för successivt inrättande civila beredskapsstyrkorett ochav

årlig utbildning sikt totalförsvarspliktiga.10 000 Underlaget skulleen av ca om-
fatta överväganden bl.a. kostnader, tidsförhållanden, organisationsfonner, kon-om
sekvenser for räddningsskolomas verksamhet alternativa förläggningar.samt

76



ifinnsprogramplanermyndigheternasinnehålletsammanfattning i deEn treav
D.Bilaga

internationellaöverväganden7.2 Fortsatta om
rekommendationer m.m.organs

åtgärderantalhuvudbetänkandeföreslog i sittriskutredningenochHot- ett som
farligtvidoch olyckorkemikalieolyckorskyddetskulle förbättra transportmot av

utvecklingsarbete,internationelltomfattandegrundadeFörslagengods. ettvar
bered-förebyggandeförvägledande principeri OECD:shade resulterat av,som

s.k.0ECD:skompletteringkemikalieolyckorinsatser vidför ochskap samt aven, mil-vid ESK:shadeOECD-arbetetResultatetPrinciple.Polluter-Pays använtsavg
OSSEnumera4 ESKför det arbeteår och grundi Soñajömöte 1989 somsom

gränsöverskridandekonventionenframtagandemedinom UN/ECEinitierat omav
aktivt i OECD-medverkatEU-kommissionen hadeindustriolyckor.effekter av

arbetet.
,
l skulle kommavadoch förslagövervägandensinaUtredningen beskrev somgenom

kun-skulleoch myndighetersvenska företaglagstiftning försvenskfordras i attatt
in-farligriktade sigarbetetinternationelladettillvarata resultaten motsomavna

farligt gods.ochdustriell verksamhet transporter av

räddningsin-vid dekostnadsansvaretföreslog vidareriskutredningenochHot- att
medsambandhadevid olycka,saneringsåtgärder fordradesochsatser somensom

kom-statliga ellervidtogsochi verksamhetenfarligahantering ämnen avsomav
utred-Enligtverksamheten.utövadeligga denmyndigheter, skullemunala som

räddningsin-föreligga vidmotsvarande kostnadsansvarskullemeningningens ett
avsågs i lagenutfördesaneringsåtgärder för denoch transport somsatser ensom

transportmedlet.för tillfarligt gods eller1982:821 ägarentransport avom

Beredningdelade.punkterförslagen flerasynpunkterRemissinstansemas var
regeringskansliet.pågår inombetänkandetav

vidbefogenhetermyndigheternasoch7.3 Regeringens
samhälletpåsvåra påfrestningar

påfrestningarbeskrevscenarionantalriskutredningen utarbetadeochHot- ett som
skullevadskildrade bl.a.Utredningensamhället.fredstidarisker i detoch som

ellerlångvarig bristflyktingströmmar,hända vidkunna vatten,t.ex. stora en
jordbruks-inomradioaktivanedfallelektronikkomponenter, stortämnen ettett av

ammoniak.område omfattande utsläppoch ett av

orsakadei scenarionainträffadepåfrestningarnakonstateradeUtredningen att som
i
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problem inom praktiskt hela samhället.stora Allmänhetens krav åtgärdertaget
från myndigheternas sida skulle det skälet bli mycket skulleDet enligtstora.av
utredningen framför allt bli nödvändigt koordinera det bl.a. myndigheteratt som
och företag gjorde. fallI risken de fattade oförenliga beslut.annat stor attvar var
Bristen awägningar mellan olika hjälpbehov kunde också leda till denatt perso-
nal och materiel stod till förfogande inte utnyttjades gagnadesättsom ett som
helheten.

Utredningen föreslog bestämmelser för de allvarliga störningar i viktigaatt sam-
hällsñmktioner förekom i scenariona skulle föras i räddningstjänstlagen.som
Remissinstansema instämde i det behövdes lagstiftning. Flera myndigheteratt var
emellertid tveksamma till bestämmelserna skulle ingå i räddningstjänstlagen.att
Som led i beredningen har inom Försvarsdepartementetett utarbetats en prome-
moria Ds 1996:4 Regeringens och myndigheternas befogenheter vid svåra på-

frestningar samhället.på

Promemorian innehåller förslag till lag särskilda befogenheter svåravid på-om
frestningar samhället. förslagetI svår påfrestningmed samhälletavses en en
allvarlig störning i viktig samhällsfunktion till följd olyckshändelse,en natur-av en
katastrof eller sabotage innebär möjligheterna tillgodose delatt att storsom en av
landets invånares behov nödvändiga förnödenheter livsmedel,t.ex.av vatten,-
energi eller husrum allvarligt försvåras eller helt omöjliggörs och kan befarassom-
leda till fara för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa. överhängandeEn
fara för sådan störning jämställa med svår störning. svårär på-Somatten en en
frestning samhället betraktas så omfattande tillströmningäven flyktingaren av
till Sverige det krävs särskilt insats från samhällets sidaatt tillgodoserstoren som
deras behov medicinsk vård och husrum.av

föreslagnaDen lagen regeringen eller den statliga myndighet regeringenger som
bestämmer svåravid påfrestningarrätt samhället beslutaatt olika formerom av
ingrepp i tjänsteplikt förrätt mellan år.och18samt 70annans personer



UTREDNINGENS111
ÖVERVÄGANDEN OCH

FÖRSLAG

Gränsdragningsfrågor4

myndigheternasdei tre

verksamhet

Processbeskrivningar1

metodikSyfte och4.1.1

inom detverksamhetenbeskrivitbetänkandet i dragihittillsUtredningen har stora
deredogörelser forhuvudsakifredsräddningstjänsten. Detochcivila försvaret är

åtgärderolikafor detill grundliggeruppgiñerochbeslut bl.a. somsomansvarom
bl.a.utredningen forredogörhuvudtextentillvidtar. bilagormyndigheter Iolika

har.myndigheterna Detorganisation de är över-denregelverket och for tresom
utsträckningliteni mycketbeskrivningarmyndighetsvisagripande eller gersom

delområden vuxit fram,olikainom gränser-hur verksamhetennågot perspektiv
omfattningområden vilkenochdessainommyndigheternasmellan de tre ansvarna

samarbetet har.

ochinriktningenstuderatutsträckningemellertid i vissUtredningen har även orga-
myndigheternadelområden hurforolikaverksamheten inomnisationen att seav

studierhar skettvarandra.förhåller sig till Detområden ut-dessainom avgenom
studierna harmedproduktområded. Syftetantalinomvecklingsprocessen ett

område tillvarjeinomstadiet i arbetetinledandefrån detvarit följaatt processen
tillbeställningfrån initiativ ellerTidsperspektivetsker i dag.verksamhetden som
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färdig produkt varierar i utredningens beskrivningar från fyra år tillåtre upp-
år.tioemot

Studierna utgångspunkthar skett med i bl.a. LEMO:s synpunkter fördelningen
arbetsuppgifter mellan de centrala myndigheterna. ansåg,LEMO framgåttav som
redovisningen i kapitel fördelningen i del avseenden oklar. LEMOattav en var

pekade arbetet med riskanalyser, utbildnings- och övningsverksamheten, total-
försvarets intressen i samhällsplaneringen och utbyggnaden lednings-, informa-av
tions- och sambandssystemen.

inomProcessen varje enskilt produktområde går i allmänhet illustrera grafiskt.att
Beskrivningen har tidsaxel. i eller cirklar visarTexten mycket kortfattatrutoren

åtgärdervilka myndigheter och andra vidtagit i olika faser utveck-som organ av
lingsarbetet. Linjer förbinder eller cirklar visar sambandet mellan oli-rutorsom
ka beslut myndigheterna åtgärderfattat eller de vidtagit. Linjer kor-som som som

mellan de olika myndigheternas i beskrivningarna markerargränserna segmentsar
innehållet i idrag samarbetet mellan de olika eller kontakter harstora organen som
ägt mm.

Myndigheter förekommer i processbeskrivningama framför allt huvudaktö-ärsom
ÖCB, ochSRV SPF. Utredningen ocksåbeskriver emellertid i viss utsträck-rema

ning de roller andra centrala myndigheter, länsstyrelserna, kommunerna och isom
del fall andra har spelat.en organ

Underlaget för beskrivningarna de uppgifter utredningen erhållit från deär tresom
centrala myndigheterna. Detaljeringsgraden varierar mellan produktområdena. En
del beskrivningar förhållandevis översiktliga. innehållerAndra mycket detaljerär

visar komplexiteten i verksamheten ibland också svårtdetgör attsom men
snabbt överblick.en

4.1.2 Val områden för processbeskrivningamaav

Utredningen har valt studera inom tio produktområden. Detatt ärprocessen en
förhållandevis liten del verksamheten inom det civila försvaret och fredsrädd-av
ningstjänsten. Områdena emellertid verksamheter där finnsdetrepresenterar ett

behov kontakter eller samarbete. Utredningen vill framhålla dettastort ärattav en
form beskrivning inom det civila försvaret och fredsräddningstjänsten. Enny av

del ståtttiden till förfogande gåtthar till utveckling beskrivnings-stor av som av
teknik och analysmetoder. Arbetet med beskrivningarna och slutsatserna har detav
skälet inte kunnat bli särskilt djuplodande. Utredningen ändåvill redovisa de hittills
preliminära resultaten kartläggningar och överväganden, bör kunna im-av som ge
pulser för fortsatt arbete hos de berörda myndigheterna.

Utredningens studier har ursprungligen omfattat följande produktområden:
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räddningstjänstkommunalRiskanals för1

kommunalteknikförRiskanalys2

K-foretagförRiskanalys3

datasystemsäkerhetförRiskanalys4

allmänhetentillinformationKommunernas5

samhälls-ochplaneringriskhänsyn iochBeredskaps-6
utveckling

planeringenfysiskadenRättstillämpningen inom7

pliktpersonalutbildningochUttagning8 av

lokalaoch övningarRegionala9

bl.regional nivåochlokalsamband påoch a.Ledning10
sambandsutrustningochräddningscentraler

skyddadeochskyddsrumunderhållochProduktion11 av
utrymmen

försvaretciviladetplaneringförtill kommunernaRåd av12

områdemyndigheternasdeForskning inom tre13

fleramellansambandfinnsi sak processer-detframhålla ett avvillUtredningen att
emellertid interegelframgårsamband avbeskriver. Dettautredningen somsomna

presentationen.grafiskaden

iredovisasslutföraförunderlaghañutredningen attprocessbeskrivningarDe som
Tel 08-405bibliotekFörsvarsdepartementetsfrånrekvireraskanBilaga, somen

1189.08-723Fax2795;eller 4052152

någraresultatPreliminära4.2 process-av

beskrivningar

Riskanalys4.2.1

omfattarriskanalysområdetÖCB inombedriveroch SRVbl.a.Verksamheten som
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utvecklingsarbete, utbildning, information och uppföljning inom fyra olika delom-
råden. fråga riskanalyserDet förär om

Kommunal räddningstjänst SRV:
ÖCB,Kommunalteknisk försörjning

ÖCB,K-företag
ÖCB.Datasystemsäkerhet

framhållaUtredningen vill först den med riskanalys uppskattning ochatt vär-avser
dering risker inte utformningen eller genomförandet åtgärderdeav men av som
riskanalysen tänkt leda till. Beskrivningen riskanalysen för kommunalär att av
räddningstjänst åtgärderbegränsad till enligt den redovisade deñnitionen. Redo-är
görelsen för de övriga slagen riskanalys omfattar emellertid deltre ävenav en
uppgifter i den efterföljande fasen myndigheter och andra vilkaskanär överväga
åtgärder riskanalysen underlag för.som ger

Beskrivningen den verksamhet skett inom delområdet riskanalys för kom-av som
munal räddningstjänst framgår figur i den särskilda bilagevolymen. Figuren1av
illustrerar flödet fr.o.m. årSRV:s inledande studier Handboken i riskanalys1987.
för kommunal årräddningstjänst utnyttjades for länsvisa utbildningskonferen-1989

åren i samarbete mellan1989-91 kommunernas länsforbund, länsstyrelserna,ser
ÖCB.Boverket, SRV och Syftet informera politiker och tjänstemän i kom-attvar

behovet riskanalyser, sambandet med risköverväganden inommunerna om av om
områdenandra den kommunala räddningstjänsten och de metoder kommu-än om
kunde för gånganvända bred front i medarbetet riskanalyser.attnerna

Figuren visar från tvåexempel kommuner Jönköping och Tierp vilkagenom - -
åtgärder dessa kommuner årenefter konferensen har vidtagit för1989-91 attsom

uppfattning riskerna i kommunen. Tierps kommun har bedrivit arbetet ien om
regi, medan Jönköpings kommun anlitat konsultföretag deltagit iett ut-egen som

vecklingen modell för datoriserad behandling och analys uppgifternaav en av om
de enskilda riskobjekten i kommunen. Tierps kommun har i utsträckningstor ut-
nyttjat erfarenheter från Uppsala och Eskilstuna kommuner i deras riskanalysarbete
för den kommunala räddningstjänsten.

har under de årenSRV flera uppföljningar klargöraeftersenaste strävat attgenom
inriktningen och omfattningen arbetet hos kommunerna med riskanalyser. Denav
allra kartläggningen från årslutet visar bl.a. del risk-hel1995senaste attav en
analyser åtskilligt återstårutförda arbete många håll. Enär göraatt attnu men
rad specialundersökningar riskanalysområdetinom de flesta i samarbete med and--

myndigheter har sedan Genomförandet dessa specialun-1990.ägtra rum av-
dersökningar har i allmänhet skett inom FOA.

Processbeskrivningen i figur visar olika åtgärderSRV drivit för1 att attgenom
kommunerna ska utföra riskanalyser. långvarighar varit och omfattandeDet en
verksamhet. inrättade i samband för-SRV med omorganisationen den centralaav
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fortsättatill uppgiftharriskenhetsärskildjuli attvaltningen den 19941 somen
impulserska kommunernametodarbetetAvsiktenverksamheten.utveckla är att ge

ända-åstadkommamöjligtdetskaanalyserochkartläggningar attgöratill som
skadebegränsandeförebyggande ochslagmellan olikaawägningarmålsenliga av

åtgärder.

kommunal-delområdenaÖCB utvecklingsarbetenmotsvarandehar avsettInom
utredningensResultatetdatasystemsäkerhet.K-företag ochförsörjning,teknisk av

riskanalyserframgårområden figurerna 2-4. Destudier inom dessa genom-somav
förekom-dettillverkningenidentifiera isyftar tillK-företagenförs att somvarav

bilda sigkunnakunskap förbehöver dennaflaskhalsar. Företagen en upp-mer
produktionen.uppehåll iförkostnadernaochkonsekvensernafattning ettavom

Arbetsgivareföre-ÖCB med Svenskautvecklat tillsammananalysmodellDen som
isäkerhetenför ökavidtasåtgärder börinnehåller exempelbl.a. attningen som

produktionen.

utvecklingmed SRV:sÖCB:s frågorna har mycketsiggripa gemensamtsätt att an
tillsyftar bl.a.räddningstjänst.kommunal Dessainom attriskanalysmetoder förav

Även förmetodernaunderlaget ochfarligt för företagen.vadklargöra är ge-som
till ris-kopplingarförsörjning harkommunaltekniskriskanalys förnomförande av

redovisningenframgår vidareräddningstjänst.kommunal Det attförkanalys av
ostrukture-fortfarandedatasystemsäkerhetriskanalys förmed ärarbetetmycket av

betydelseberedskapsförberedelsemasgrunddetSannolikt behövs storarat. av
området vidaretillsinomutvecklingenden snabbaochdatasystemsäkerheteninom

nivån.centraladenfrån olikapåverkanstark expertorganen

demedarbetetmaterialetredovisadeledning detmedUtredningen attavanser
medeffektivarebedrivasriskanalysfrågoma hade kunnat sättolika ett avseen--

ÖCB genomförandetvidoch SRVoch kostnadertidsåtgångresultat,de om-
tillsyftemedutvecklingsarbetetsamverkan iför atthittat formerhade näraen

metoder förenhetligaunderlag,baseratstånd ett gemensamt presen-ett system
ensad begrepp-områdena ochavgränsningar mellanlämpligaoch analys,tation en

skehade behövtterminologinalltframförgällersamarbete detEtt närsapparat.
Naturvårdsverket och Sprängämnes-Arbetarskyddsstyrelsen,Boverket,medäven

inspektionen.

allmänhetentillinformation4.2.2 Kommunernas

huvudsakår isedan 1986arbetatSRVi figur visarProcessbeskrivningen 5 att en-
kommunalaståndtillförområdet riskanalysinomprinciperligt attsomsamma

vid kom-område. Parallellt har SPFräddningstjänstensinominformationsplaner
i landetantal kommuneritjänstemänpolitiker ochberedskapsdagar förmunala ett

svåra informations-deförmåga hanteraochöka deras intressemedverkat för attatt
behandlatsedan 1990har SPF ävenberedskapsdagarVid dessauppgiñema.

någonfunnitsintehar detframgår figureni fred.allvarliga händelser Som sam-av



verkan mellan SRV och SPF i arbetet med dessa informationsplaner och bered-
skapsdagar.

Utredningen mycket i detta fall hadeatt även kunnat vinnas i effektivitetanser och
i förståelse för infonnationsverksamheten i hela hotskalan i kommunerna SRVom
och SPF hade haft samarbete. hadeett nära Det breddat verksamheten och ytterli-

stimulerat kommunerna intressera sig för dessa frågor.gare att Som framkommit
vid utredningens överläggningar med företrädare för de myndigheterna dessaavser
emellertid i fortsättningenatt samverkan stimulera både myndigheternagenom en
själva till fortsatt utveckling metoder for kommunikationen människor-myndig-av
heter-massmedier och det lättare forgöra utnyttja myndigheternasmottagarna att
material i sina verksamheter.

Kartläggningar och överväganden det slag utredningen genomfört harav sär-som
skilt betydelse inom områdenstor det civila försvaret och fredsräddningstjäns-som

där aktörerna så mångaten och behovetär samordning och såsamverkanav stort.



utgångspunkterAllmänna5

utredningensför över-

viiganden

statsförvaltningenssvenska5.1 Den

utveckling

Bakgrund1

Utredningar

och litetmyndighetersjälvständigamedforvaltningsmodellensvenska ettDen re-
frambörjadebeslutsformkollegialai densina växageringskansli har rötter som
nöd-gjorde detvälfärdssamhälletmodernadetTillkomsten1600-talet.under av
för-kommunalabåde och denden statligautbyggnadkraftigmedvändigt aven

Även för-mångfacetterat komplext.ochhandefterAllt blevvaltningen. ommer
frånomvälvande kanåren varitallt de 50framförändringama under arvetsenaste

förvaltningsstruktur.spåras i dagensepokertidigare

harbesparingarkravbörjan med omfattandefrån 1980-taletsUtvecklingen
förvaltningen.den statligastrukturförändringar iorganisations- ochframtvingat

blandförändringarviktigareomkringgenomfördes 150periodenUnder 1980-1994
1980-talet.från mittenpåtagligtFörändringstakten ökademyndigheterna. av

Förvaltningspolitiskatillfrån direktivenbeskrivning hämtadinledandeDenna är
Kommissionentillkallade i juni 1995.regeringenGi 1995:13,kommissionen som

organisation ochförnuvarande formernadeoch bedömadels analyseraska om
målenförhållande tilländamålsenliga istatliga förvaltningenstyrning den är somavI lång-på detsynpunkter hurdels lämnaolika verksamheterna,for defastställdaär

bedrivas.förvaltningen börstatligai denstrukturförändringarsiktiga arbetet med;
l
l i sitt be-ledningsformerförvaltningsmyndigheternasKommitténTidigare har om

beskrivit demyndigheterstatligaledning1993:58 Effektivaretänkande SOU i
år. gällerunderförvaltningen Detstatligautvecklingen dendragen istora senareav
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bl.a. formerna för regeringens styrning myndigheterna förändringarna i densamtav
statliga förvaltningens struktur.

Statsmakternas uttalanden förnyelse och omprövning statlig verk-om av
samhet

Regeringens förvaltningspolitik ska riktlinjer för arbetet med den statliga för-ge
valtningens organisation och struktur, lednings- och verksamhetsformer samt styr-
ningen statliga verksamheter. skaDen vägledning både för dem arbetar iav ge som
den löpande verksamheten och för dem har till uppgift utveckla och för-attsom
ändra verksamheten. Genom det fömyelsearbete finns det enligtägtsom rum rege-
ringen bra grund i form principer och riktlinjer för förvaltningens organisa-en av
tion och styrning.

budgetpropositionenDen prop. 1994/952100, bil.8 innehåller redogö-senaste en
relse för regeringens hur den statliga förvaltningen ska bli effektivare. Re-syn
geringen framhåller i det sammanhanget omfattande strukturförändringaratt mer
genomförts inom statsförvaltningen kort tid under den femårsperiodensenaste

någonsin tidigare. Renodlingen den statligaän verksamheten inleddes omkringav
år med principbesluten1990 bolagisering flera affärsverk. förstaDetstoraom av
samlade för förvaltningsmyndigheternas årdel 1991. Statsmakternagreppet togs
beslutade då för omställning och minskning den statliga admi-ettom program av
nistrationen prop. 1990/91:150, del bet. 1990/91:FiU37,II, rskr. 1990/91:390,
det s.k. administrationsprøgrammet. Målet eñer genomförandeperiodenattvar
1991/92-1993/94 åstadkomma årlig nettobesparing i statsbudgeten mil-2en ca

jarder kronor.

Programmet utgjorde inledning till långsiktigt och kontinuerligt förnyelsear-etten
bete i den statliga verksamheten. Finansutskottet underströk under riksdagsbehand-
lingen omstruktureringsarbetet måste fortlöpande Riksda-att ses som en process.

bör tillfälle kontinuerligt och samlat följa organisations- och struk-attgen upp
turförändringama. sådan uppföljningEn bör innehålla precisering denärmareen av
besparingar kommer uppnås. Konsekvenserna för verksamheten ochattsom per-

ocksåsonalen bör analyseras, ansåg utskottet.

sinaI överväganden i budgetpropositionen för 1994/95 inriktningen det fort-om av
omprövnings- och förnyelsearbetet konstaterar regeringen saneringensatta att av

finanser fordrar besparingar och produktivitetsförbättringar.statens kommerDet
.under de åren bli inödvändigt med omfattandenärmaste organisations- ochatt

strukturtörändringar, åstadkommer resurssnålare förvaltning såmedsom en en
långt möjligt bibehållen servicenivå.

grund förEn förnyelsen den statliga förvaltningen den ökade användningenärav
informationsteknologi. Statliga myndigheter, kommuner hålleroch landsting iav

samverkan skapa elektronisk infrastruktur för informationsförsörj-att öppenen
ning. svenskaDen statsförvaltningen kommer inom för EU-samarbetet attramen

86



mellaninforrnationsutbytetnätverk förtranseuropeiskautvecklamedverka till att
medlemsländerna.administrationer i

k

förvalt-KommitténbeskrivningarbaseradföljerredogörelseDen är omavsom
statligaledningEffektivarebetänkandet iiledningsfonnerningsmyndighetemas

for-demyndigheternastatligaderegeringens styrningmyndigheter samtavom
statsförvaltningen.nivå iregionalcentral ochdragändringar i ägtstora som rum

förvaltnings-inom detde problemockså översiktinnehållerRedovisningen överen
Förvaltningspolitiskadirektiven tillipekatområdet regeringenpolitiska som

allradesammanhangeti detframkommersynpunkter ärkommissionen. De se-som
området.förvaltningspolitiskadetför inomuttryckregeringen gettnaste som

myndigheterna5.1.2 Regeringens styrning av

statligafor hur degrundlagsbestämmelsernaharRegeringen ansvaretytterstgenom
Förvaltningsmyndigheternaverksamhet.genomför sinförvaltningsmyndighetema

instan-politiskauttryck detillkommerintentionerförverkliga deska genomsom
regeringen,verksamhetenforMyndigheternabeslut. gentemot somsvararsernas

politiskaalltså dethar ansvaret.

ochtydligaremyndigheternakommithandhar eñerRegeringen ettatt styra mer
ochfått ökatmyndigheternaSamtidigt har stör-tidigare.målinriktat änsätt ansvar

mål-hjälputsträckning medsker istyrningRegeringensbefogenheter. stor avre
centraltEttutvecklade budgetprocessen.för denresultatstyrning inomoch ramen

myndig-förutgiñsramarnas.k.införandet dedelegeringenökadei deninslag är av
sådaninommyndighet skaförvaltningskostnader. Varjeheternas rymmaramen

får emeller-Myndighetenomkostnader.lokaler och övrigapersonal,kostnader för
anvisat.statsmakternaanslagdetmedlen inomfritt disponeratid som

kravsamtidigt ökadeinnebärbefogenheterfinansielladelegeringenökadeDen av
utvecklatillsyftarfortlöpande arbeteresultaten.information Ett attpå somom

år.mångapågår sedan Detverksamhetenstatligautvärderinguppföljning och i den
möjligheternaska förbättralångsiktigomfattandefråga ochär somprocess,om en

rationellaförvaltningsmyndigheternaoch görade politiskafor att resurs-organen
awägningar.

effektivitetmyndigheternasbara inreomfattarresultatstymingenMål- och inte
iomvärldverksamhet deras Kärnanmyndigheternas ieffekternaävenutan av

myndigheternaochregeringenmellanresultatstymingen dialogen samtmål- och är
verksamheten. Deteffektiviseringochomprövningformyndigheternas avansvar

gäl-detregeringskanslietinomhöjanödvändigt kompetensen närvaritbl.a.har att
i resultattermer.styrningenutformaresultatinformation ochbeställaler attatt

myndig-ochregeringenförhållandet mellangällerförändringarnaTyngdpunkten i



Ävenheterna. Utvecklingen påverkar emellertid också riksdagens arbete. riks-
dagsutskotten har i sin verksamhet ökat inslag målfonnulering ochett av av upp-
följning och utvärdering och därmed minskad detalj-

5.1.3 Förändringar förvaltningens strukturi

Myndighetsørganisationen på nivåcentral

centrala förvaltningsmyndighetemaDe ska bl.a. regeringen beslutsunderlagge som
bidrar till helhetssyn och sektorövergripande analyser. Verksamheten inom flera
myndigheter fåtthar karaktären stabsfunktion till regeringen.av

Decentraliseringen utförandeansvaret till framför allt kommunerna deärav en av
faktorer förändrat de centrala forvaltningsmyndighetemas uppgifter. Relatio-som

mellan regeringen och myndigheterna utvecklas alltmer i riktning rollernanen mot
beställare respektive leverantör de offentliga tjänsterna. Departements-som av

strukturen kan bli flexibel och ledningsorganisationen kanväntas komma attmer
förstärkas. Kraven hög kapacitet för analytiskt utvärderingsarbete kan också
komma leda till utveckling regeringskansliet. kan i sin innebäraDetatt turen attav
departementen del utvecklingsarbete stabskaraktär förövertar närva-en av som
rande ligger förvaltningsmyndighetema.

Förändringarna i statsförvaltningens struktur sig uttryck i verksamheter i dentar att
statliga sektorn avvecklas och myndigheter läggs ned. Andra verksamheter ratio-
naliseras, omstruktureras eller slås Syftet den statliga verk-är göraattsamman.
samheten effektivare. pågår ständigtDet verksamhetsformema inomöversynen av
den statliga verksamheten. Statsmaktemas bedömning statliga särlösningarär att
ska undvikas och verksamheter ska renodlas inom innebärDetatt staten. att myn-
dighetsforrnen den verksamhetsforrn bör väljas för denär statliga verksamhe-som
ten.

Med hänsyn till besparings- och effektivitetskraven för statlig verksamhet sker
samtidigt överväganden sådana uppgifter, främst uppdragskaraktär,attom av som
bör bedrivas i konkurrens inte längre ska utföras statlig myndighet utanav en
övergå i bolagsform för eventuellt privatiseras. Statliga kommittéer haratt senare
generellt till uppgift omfattningen offentliga åtaganden dir.att pröva 1994:23.av
Utredningens slutsatser i detta avseende finns i kapitel

Den regionala organisationens utveckling

Länsstyrelserna ska med samlat regionalt perspektiv följa den nationellaett upp po-
litiken inom antal verksamheter i länen. dessa verksamhetsområdenInomett stort
ska länsstyrelserna för uppföljning och utvärdering hur målende nationellasvara av
uppnås. Samtidigt ska de med ledning de nationella målen regionalautvecklaav
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områden.mål för olika avseenden direktLänsstyrelserna lyder i dessa och andra
under regeringen.

viktig uppgift för länsstyrelserna främja utvecklingen inom länenEn är attannan
nivånden regionala samordning regionala utveck-och för statenssvara av

lingsinsatser. Länsstyrelserna också för statlig kommunal verk-ska verka ochatt
samhet i länen samordnas målen.och till de nationella och regionala Tillanpassas

områdende tvärsektoriella länsstyrelserna har för hör civilt försvar ochsom ansvar
räddningstjänst. civilasamordning länsstyrelsernas verksamhet inom detFör av

områdeni omfattande civilbefälhavar-försvaret delar landet destörre treav svarar
na.

några årVerksamheten vid flera tidigare länsorgan inordnades för sedan iseparata
länsstyrelserna, därigenom fick ökad bredd och regionaltstörreettsom en ansvar.
överväganden pågår för närvarande ytterligare omfördelning ochom av ansvar
uppgifter inom den offentliga verksamheten regional nivå. förändring-Fortsatta

länsindelningen påverkai och i strukturen förvaltningen i länen kommer attar
den centrala statliga förvaltningens inriktning och omfattning.även

Fördelningen uppgifter mellan kommunochstatav

har övergripande för den offentliga i vid mening.Staten verksamhetenett ansvar
Samspelet mellan och kommunerna grundläggande faktor i detärstaten en sam-
manhanget. kommunernaStatens roll statsmakterna brukarär,gentemot som
framhålla, formulera nationella mål och bl.a. lagstiftning deatt att genom ange
formella för verksamheten. På grund den kommunala sektorns omfatt-ramarna av

måste påverkaning och betydelse emellertid kunna den konsumtionsutveck-staten
finansieringen.lingen hos kommunerna och sker finan-statsmaktemasDet genom

siella kommunala verksamheten.för denramar

någrasamhällsekonomiska läget under år fåtthar vissa negativa effekter förDet
påverkasden kommunala sektorn. Kostnader arbetslöshet och harräntorsom av

ökat kraftigt och delvis åtgärderkostnader för andra i den kommunalaträngt ut
verksamheten. ekonomiska situationen för kommunerna har tvingatDen fram en
anpassning volymen också förbättring ilett till produktiviteten verk-av men en av
samheten.

Beskrivningen liksom föregående frånredogörelsen i avsnitt hämtad denär närmast
budgetpropositionen framhåller1994/95: bil.8. regeringenprop. Som100,senaste

detta övergången fråni sammanhang har kommunerna specialdestineradegenom
till i huvudsak generella fåttstatsbidrag och den avreglering ägtgenom rumsom

möjligheter själva prioritera mellan verksamheter och söka de ef-större att mest
ändamålsenligafektiva och organisations- verksamhetsformerna.och har,Det trots

betydande besparingar, varit möjligt undvika kvalitetsförsämringar i denatt stora
kommunala verksamheten.



frånRegeringen det statsmakternas sida angeläget följa utveckling-äratt attanser
områden viktinom olika i den kommunala verksamheten. detDet är attstoren av

kämverksamhe-finns rimlig balans mellan krav och och kvaliteten iatten resurser
går upprätthålla. förändrad styrning den verksamhetenkommunalaEnterna att av

inte aktuell. kommunala självständigheten och ambitionerna i kommunernaDenär
målenleva till de nationella viktigaste grundpelaren. ankommerden Detäratt upp
målställa dessa möjliga förutsättningar foroch skapa bästastaten att att attupp

uppnås.de ska kunna Uppföljningen sker främst de statliga sektorsmyn-som av-
också fårdighetema länsstyrelser, kommunförbund forskare visa iochmen av -

vilken gå.riktning utvecklingen kommer att

komplette-skrivelse till riksdagen skr. 1994/952220 -lämnad i anslutning tillI en
årringspropositionen regeringen översiktlig för hurredogörelse den1995 ger en-

förhållande målkommunala verksamheten i till nationellautvecklats de stats-som
makterna för olika verksamhetsområden. for redovisningen,Underlagetsatt upp

områdenabl.a. omfattar räddningstjänst och civil beredskap, i huvudsakärsom
frånuppgifter den sektorsvisa uppföljningen, offentlig statistik och nationalräken-

skaper uppgifter samlats kommunförbunden.samt som av

5.1.4 Behovet enligt direktiven tillöversynav en
örvaltningspolitiska kommissionenF

Inledning

inom direktiven underlagArbetet Förvaltningspolitiska kommissionen ska enligt ge
för fortsatta utformningen regeringens förvaltningspolitik. Kommissionenden av
ska särskilt kartlägga vilka huvudprinciper till grund föroch analysera legatsom
eller hatt dominerande inflytande utvecklingen den statliga verksamheten.ett av
Till frågor mellande ska belysas hör fördelningen och uppgiftersom cen-av ansvar
trala statliga förvaltningsmyndigheter och statliga central, regionalmellan organ

Ävennivå.och lokal principerna för verkställighet, uppföljningstyrning, ledning,
och kontroll ska behandlas.

Ökade påkrav förän dringar

Även det funnits del allmänna principer till vägledning för förändringsarbetetom en
någonhar det inte gjorts utvärdering och olika kravsamlad analys demer av som

dagens och imorgondagens samhälle ställer statsförvaltningen. Arbetet har stor
utsträckning bedrivits sektoriellt. Avsikten varit lösa särskilda problem inomhar att

politikområden.olika Sektorövergripande analyser berört flera departementssom
områden har förekommit endast i mycket liten utsträckning.

följd den skisserade utvecklingen förvaltningsstrukturen uppbyggdSom ären av
enligt olika delvis skildaoch motstridiga principer inom olika sektorer. poli-Aven



påver-organiserasverksamheten skauppfattningar hur den statligatiska samtom
till kompromis-intresseorganisationer berörda har i del fall lettvaritkan enav som

myndighetsstrukturer.skapat oklara och delvis överlappandesomser

i sigstatsfmansiella skapat innebäromvandlingstryck allvarliga lägetdetDet som
förändringar,många traditionella hindermöjligheter övervinna t.ex.motattnya

informations-kommer denoch revirkonflikter. Till dettastarka särintressen nya
verksamhetsförnyelsemöjligheter tilltekniken, omprövning avgenomsom ger

detoch kontakter medtidigare arbetsprocesser, omgivan-organisationsprinciper
samhället.de

på-Målen formhittills for dennaErfarenheterna resultatstyrningen goda.är avav
åt-ytterligarefast. finns emellertid skälverkan ligger därmed Det övervägaatt

och uppföljningen.gärder kan förbättrar styrningensom
l
1

Internationella inflytandet
l

for tillgodo-i väsentligt uppbyggdforvaltningsstrukturen alltnuvarandeDen är att
EU-medlemskapet änd-internationaliseringen ochnationella behov. ökandeDense

delsarbete. innebär kravdelvis förutsättningarna for myndigheternas Det nyarar
styrning ocharbetsformer, dels regeringensförvaltningens organisation och

EU-frågorna.medverkan i arbetet medsamordning myndigheterna och derasavav
och analyserauppdragit Statskontoret kartläggaRegeringen har i april 1995 att

medlemskapsåret påverkat myndighe-statligaunder det förstaEU-samarbetethur
for samordning mellanarbetsformer och hur formernaorganisation ochters rege-

forvaltningsmyndigheterna utvecklas.ringen och

i delkrav och innebärIntemationaliseringen och EU-samarbetet ställer av-ennya
bättre samarbeteåtergång ökad regelstyrning. Fler kontakter ochtillseenden en

också stimu-kan emellertidoch forvaltningskulturermed andra forvaltningssystem
ifrågasättande förvaltningen.och nytänkande inomökad öppenhet forlera en

ochStödet myndigheternatill5.2 regeringen

Bakgrund1

s.k.behoveti betänkandetUtredningen kommer längre fram övervägaatt av en
dettaområde och redogörcivila försvaretsstabsfunktion regeringen inom det i

området och desärskild utredarefor bedömningar skettdeavsnitt av ensom
frågan.vid behandlingenbeslut fattats statsmakterna avsom av

vid de s.k.verksamhetentillkallades i april skulleUtredaren, 1990, översesom
denstödet till effektiviseringenstabsmyndighetema. Syftet förbättra stat-att avvar
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liga verksamheten. Enligt redovisningen i direktiven regeringen utred-gettsom
pågårningen målmedvetendet ändring det vilket den statliga förvalt-sätten av

ningen fårMyndigheterna ökat för resultatet verksamheten ochstyrs. ett ansvar av
ökade befogenheter hur den ska bedrivas. åstad-ändring harDennaavgöraatt
kommits bl.a. det s.k. verksledningsbeslutet utvecklingsamt styr-genom genom av
ningen, den budgetprocessen och successiv delegering arbetsgivare-nya en av
uppgifter till myndigheterna.

styrmetodema innebär ocksåDe regeringen behöver starkare stöd. Detatt ettnya
gäller frågorbl.a. i metoder och former för styrning statliga verksamhe-denom av

och för analyser sektorövergripande karaktär. Regeringskansliet kan behövaten av
komplettera sina för analys, styrning och utvärdering verksamhetresurser av som

myndighet för. kan vidare behövas stöd regeringskansliet skaDet nären svarar
utarbeta och bedöma alternativ till utformningden myndighetens verksamhet har.

Utredaren, arbetade under benämningen Utredningen stabsmyndigheter-som om
verksamhet, överlämnade i maj betänkandet SOU 1991:40 Marknads-1991nas

anpassade och stabgñznktioner stödet till myndighe-service- organisationny av-
och regeringskansli. Med stabsmyndigheter avsåg utredningen Statskontoret,ter

Riksrevisionsverket RRV, Statens arbetsgivarverk SA Statens löne- ochV, pen-
sionsverk SPV, Statens för personalutveckling SIPU, Försvarets civil-institut
förvaltning CF,F Länsstyrelsernas organisationsnämnd LON och Kammarkol-
legiets enhet för administrativ Verksamheten inom dessa myndigheterservice. var
till övervägande delen riktad andra myndigheter och regeringen. lämnadeDemot
framför allt service och stöd i strävandena effektivisera och förnya den statligaatt
verksamheten. Kontakter förekom i mycket liten utsträckning direkt med allmänhe-
ten.

Betänkandet remissbehandlades, förslaget inte nå-kom ligga till grund förattmen
proposition. Eñer fråganberedning inom regeringskansliet redovisades dengon av

för riksdagen i budgetpropositionen budgetåretfor 1992/93 prop. 1991/92:100,
bil. 8. Redovisningen omfattade riktlinjer för stödet till regeringskansliöversyn av

myndigheter.och Riksdagen godkände riktlinjerna och regeringende föreslagnaav
åtgärderna genomfördes med början den juli1 1992.

5.2.2 Stabsutredningens överväganden och förslag

Regeringens och myndigheternas uppgifter

Utredningen stabsmyndighetemas verksamhet beskrev i sitt betänkande SOUom
1991:40 i kapitel rubricerat Grundsyn bl.a. de roller regeringen bordeett tre som
ha i samband med ledningen statsförvaltningen:av



strategiska rollenDen

inom olikaproblemeninnebär regeringenstrategiska rollenDen övervägeratt om
höroffentliga insatser. Till dettasamhällsområden sådana föranlederde attär att

transfereringar,lagstiñning,sådana skatter,insatser bör ha formenbedöma avom
iviktigaste uppgiñensannoliktsubventioner eller statlig tjänsteproduktion. Den

pågåendeförvärdera kostnadernarollen emellertidden strategiska är att program
and-regleringssystemomprövning statligaVärdering ochoch dem. ärnyttan avav

uppgifter.exempelra

hafrågor till början kanregeringen vidarestrategiska rollen behandlardenI som en
svårt fånga relevantdet kanostrukturerad karaktär och därganska att uppvaraen

överväganden åtgärdinnehåll.politisktofta utpräglat Närinformation. har ett eni
förutsättningslöstmindreellerlöper, behöver detvidtagits och ettå merprogram

frågor detvid olika tillfällen. Analysema skautvärderas t.ex. omsomge svarl det uppkommernås, relevant,syftet fortfarandeursprungliga syftet är omom
anslagsfram-fördjupademedel används.oönskade sidoeffekter och Derättom

kommittébetänkanden, forskar-från förvaltningsrevisionen,ställningarna, rapporter
för bedömningama.debatten underlagoch den politiska utgörrapporter

Cl Beställarrollen

Uppdra-myndigheterna.regeringen lämnar uppdrag tillinnebärBeställarrollen att
uppgifter skakvalitet deinnehålla precisering till kvantitet ochbör somavengen

föreskrifter producen-anslås för och de särskildaarbetetutföras, somresurser som
ocksåfölja. Förväntade resultat börskaten anges.

mel-överensstämmelseregeringen rimligkontrollerar detbeställarrollenI äratt en
redovisning harenligt sinoch det myndigheternadet den beställtlan .somsom

upphand-Förfarandet alltså väsentliga likheter medharframställt och levererat. en
och kostnaderständigt kvalitet, volymbehöverling. Regeringen ärpröva om

erhållasförhållande vad skulle kunnalämpliga i till både behoven och annatsom
eller utförare.sätt genom en annan

kunnatillgängligamåste information inomRegeringen ha för över-att resursramar
till myndigheterna.den ska Detde identifierade behoven till uppdragsätta gesom

rapporterade resulta-resultatmått lämpliga.måste bedöma vilka Detäratt som
hårt strukturerade budgetpro-måste kring denvärderas. Arbetet kretsarkunnatet

det sammanhanget.information fordras ioch dencessen som

förväntad genomförd verk-mellan ochavvikelser eventuellt framkommerDe som
beställaren förleda tillmåste Väsentliga skillnader kansamhet analyseras. nästaatt

Ändringar fråga pris,ibehövaperiod förändrar uppdraget. kan göras t.ex.om
otillfredsstäl-produktionsresultatetkvantitet, kvalitet och val leverantör. Om ärav

behövaanvända medellande kan valet leverantör eller omprövas.av



CI Agarrollen

ägarrollen regeringen myndighetsstrukturen rationell, ledningentill iI äratt attser
myndigheterna fungerar bra, de utnyttjar sina väl och ochstyr-att attresurser

beställningkontrollsystemen lämpligt utformade. allvarlig avvikelse mellanEnär
uppnåttoch leverans eller mellan förväntat och resultat kan teckenettvara- -

myndigheten inte fungerar väl. kan fordra reaktion i ägarrollen.Det ävenatt en
Åtgärderna långsiktiga inriktadebör tämligen främstägaresom annars vara -

förutsätt-organisation, lednings- och personalresurser andra grundläggandesamt
ningar för myndigheternas verksamhet.

Stöd stabskaraktärav

del det regeringen konstaterade utredningen vidare,stöd behöver,En ärav som av
den karaktären det kan lämpligt finns hos myndigheteratt att somvara resurserna

bistå frågorsärskilt inriktade regeringen i ledning statsförvaltning-är att om av
utvärdering underlagKritisk analys, och granskning statlig verksamhet ären. av

områden.kan leda ñam till Iakttagelsernaomprövning och förnyelse olikasom
sådankan karaktär de till for regeringen i alla redovi-äratt nytta tre ovanvara av

sade rollerna.

Regeringen behöver också tillgång råd, förslag for kunnaha till analyser och att
uppstårhantera de problem i ledningen statliga verksamheten.löpande densom av

Verksamhetsmål,kan gälla utformningen forvaltningsstruktur,Det ett enav en an-
svarsfördelning eller finansieringsformer for sektor eller sektorövergripandeetten
område.

leverantörsförhållandemyndigheterna innebär utvecklat beställar- och deFör attett
måste efterfrågar.effektiva i produktionen de tjänster regeringen Förvara av som

måste verksamhetenmyndighet ska kunna uppträda god leverantöratt en som en
Produktionenfortlöpande till ändrade förutsättningar och förbättras.anpassas

måste så målen verksamheten.utvecklas den efter hand allt bättre främjar foratt

måsteMyndigheterna kunna identifiera de produkter och tjänster de framstäl-som
ocksåler och avlämnar till omgivningen. produktionen kunnaKostnaderna for ska

redovisas. måluppfyl-Analyser behöver hur olika verksamheter bidrar tillgöras om
påverkaslelsen. Effektiviteten framför och tjänsterallt valet produktergenom av

och den får. myndigheternautformning dessa innebärDetnärmare attav som
måstefortlöpande åtgärdernas då dåvärde och hela myndighetenspröva ävensamt

Verksamhetsinriktning. Genomgripande strukturella förändringar i inriktningen kan
behöva göras.



organisationStabsutredningens förslag till ny

sådan organisatorisk strukturUtredningen inriktade sina överväganden attmot en
behovverksamheten kundernas, eller brukamasanpassning till avnämamasaven

hadeeñerfrågan skulle marknadsorienteradeoch kunna prioriteras. Detta synsätt
förmågan verksamhetenenligt utredningen sin grund i övertygelsen att att anpassa

medellång sikt viktigare för effektivitetenbehoven i varje fall och längretill var
kunde finnasmöjligheterna fullt tillvarata alla produktionssynergierän att ut som

dagen.för

myndig-regeringen och statligagrundläggande för hur stödet till deDet synsättet
utredningen renodling borde efter-skulle organiseras innebar enligtheterna att en

innebar skulle arbeta uppdrag antingenstödorganDetsträvas. att ett av rege-
vidare renodling leddeeller myndigheterna. borderingen Strävan somvara enav

ungefär likartadestödorgan utförde verksamhet prägladestill att ett som av
marknadsförutsättningar.

förslag stödet till myndigheterna. EnligtUtredningen behandlade i sina först ut-
redningen borde stödet enheter:treges av

tillhandahåller inomservicemyndighet, produkter och tjänster bl.a.1 En som
områdena redovisning, personal- och löneadministrationekonomi och samt en

ADB-området;del tjänster inom

2 arbetsgivarørganisatiøn, uppdrag myndigheterna bl.a.En som av svarar
intressebe-för centrala förhandlingar, lämnar stöd till myndigheterna och utför

till förbättra myndigheternas personalförsörjning;vakning syftar attsom

erbjuder inomkonsultföretag, konsult- och utbildningstjäster bl.a.3 Ett som
områdena chefsutveckling,verksamhetsutveckling, ekonomi, lednings- och
personalutveckling och ADB.

stödet till föreslog utredningen det skulle inrättasFör regeringen att

4 revisionsmyndighet, utför vidgad redovisningsrevisionEn samt svara-som en
de för förvaltningsrevision, genomför kritisk analys och granskningdvs aven

verksamhet effektivitetsperspektiv;statens ettur

områ-stabsmyndighet, tillhandahåller stöd i olika former och olika5 En som
föreskrifter riktade till myndigheterna,den, dvs utvecklar metoder, beslutar om

föreslår viss produk-utför analyser, lösningar aktuella problem och utför en
tion i anslutning till statsförvaltningen.ledningen av

Utredningens inom Statskontoret, Riksrevi-förslag kom beröra verksamhetatt
sionsverket, Statens arbetsgivarverk, Statens löne- och pensionsverk och Statens

16-07934



för personalutveckling.institut Relationen mellan regeringen och de berörda myn-
dighetema skulle bli skarpare i konturerna förhållandet, utredningen före-när som
slog, skulle komma präglas beställar- och leverantörsrollema.att av

5.2.3 Regeringens bedömningar och förslag

Inledning

Regeringen konstaterade i inledningen till de riktlinjer riksda-den presenterade för
remissopinionen splittrad. Utredningen enligt regeringens meningattgen var gav

inte tillräckligt underlag för beslut hur stödet till regeringen och myndighe-ett om
borde organiseras. Förslaget inte hänsyn till de behovterna tog t.ex. gemensamma

föreligger för den samlade statsförvaltningen och inte heller till de särskildasom
behov fanns inför den omställningsfas statsförvaltningen inför.stod Detsom som

emellertid med hänsyn till pågåendede förändringarna angeläget förändraattvar
stödet till regeringen, så införandet styrformer i statsförvaltningen inteatt av nya
försenades.

Regeringens beslut

Regeringen framhöll i propositionen de ökade friheter i finansiellaatt termer som
delegerats till myndigheterna ställer krav den ekonomistyrningensamlade istora
statsförvaltningen. Riksrevisionsverket fyller viktig funktion inom område.detta
Regeringen inte beredd föra revisionen till särskild myndighet. Deattvar en sy-
nergieffekter ñnns i Riksrevisionsverket:s verksamhet mycket betydelsefullaärsom

pågåendeför det arbetet med förändra styrningen statsförvaltningen, konsta-att av
terades det i propositionen. frånseparation revisionenEn övrig verksamhetav
skulle innebära risker för kompetens- och etTektivitetsförluster.

det gällde StatskontoretNär konstaterade regeringen den förändrade styrningenatt
i statsförvaltningen innebar förutsättningar för myndighetens verksamhet. Re-nya
geringen ansåg den behövde frågorstöd i metoderna och arbetssätt för deatt om

styrfonnema och budgetprocessen. sak gälldeSamma bl.a. strävandena attnya
formulera mål- och resultatkrav för olika verksamhetsområden till ståndoch att
verksamhetsanalyser inom sektorer och sektorövergripande. regeringenFör detvar
nödvändigt tillgångha till stabsfunktion med den inriktning Statskonto-att en som

hade.ret

åtgärderRegeringens bådegick Riksrevisionsverket Statskontoretochut att
skulle fortsätta sin verksamhet. Riksrevisionsverket fick flera uppgiñer ochnya en
viss förstärkning Statskontoret skulle uppdrag regeringen bi-av resurserna. av
träda i arbetet med formulera mål- och resultatkrav olika verksamhetsornrå-föratt
den, belysa samband mellan olika verksamheter, utföra analyser inom och över
sektorsgränser klarlägga effektema olika styrmedel. Antalet anställda vidsamt av
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organisationsnämnd ochLänsstyrelsernasStatskontoret halverades emellertid.
awecklades. Uppgiñema for Försvaretsför personalutvecklingStatens institut

resulta-och regeringen avaktadecivilförvaltning utreddes vid tiden LEMOden av
Även civilförvaltning ned.ladesden utredningen. Försvaretsten senareav

myndigheterför3 Principer styrning av

utredningsområdetinom

Centrala myndigheterI5.3
.

åstadkomma politiskaregeringens viktigaste instrument förMyndigheterna är atti
l Avgörande för resul-förändringar. Myndigheterna verkställer de politiska besluten.
f utfonnad.myndigheternai hög grad hur styrningen Förärär attgentemottaten
4 fordras tydligåstadkomma förväntade resultatmyndigheterna ska kunna styr-en

måste varje myndighet vilkafrån Regeringen klart förning regeringens sida. göra
mål den.politiska gäller och vad de kräver avsom

långtgående myndig-tilldelats befogenheterRegeringen i grundlagenhar att styra
innebärmyndigheternas självständighet i ärendenSamtidigt harheterna. myn-som

fått Regeringens befogen-tillämpning lag strikt skydd.dighetsutövning och ettav
statsråd ienskilt eller tjänstemanregeringen kollektiv.heter tillkommer Ett ensom

myndighet ska handla. Direk-regeringskansliet ingen föreskriva hurhar rätt att en
någon tjänsteman i myndig-myndigheten och inte till enskildtiven ska rikta sig till

måste informellastyrning finnas väl utveckladeVid sidan denna detheten. om
regeringskansliet myndigheterna.kontakter mellan och

förföreslår lagstiftning blir styrandeRegeringen och riksdagen beslutar om som
regeringensvidare val ledningsform ochmyndigheterna. De ut-styrs genom av

både styrelser och tjänstemän i ledningen. Riksdagensnämningsmakt det gäller-
mål huvudsaklig in-uppgiñ övergripande ochoch regeringens vidareär att ange

fastställa ekonomiskariktning verksamheten inom myndigheterna och att ramarav
för valska underoch andra ekonomiska villkor. Myndigheterna eget ansvar av

uppnå mål riksdagen och regeringenmedel utföra den verksamhet och de som
uppnått.ålägger dem och redovisa vilka resultat de harsom

får finansiella förut-generella och bestämmelser myndigheternaspecifikaGenom
styrningen regleringsbre-sättningar för verksamheten. Regeringen utövar genom

regeringsbeslut.instruktioner särskilda författningar ochmyndigheternas samtven,
regeringenfrån myndigheterna inhämtarkomplement till informationenSom ett

frånbeslutsunderlag eller särskildakommittéer organ.

uppföljningenallt viktigare inslag i regeringens styrning myndigheternaEtt ärav
bedriver. Myndigheternamyndigheternaoch utvärderingen den verksamhetav som



ocksåskyldiga förse regeringen Regeringen bvero-med underlag för detta.är äratt
ende väl fungerande revision, bedrivsgranskar verksamheterna ef-attenav som
fektivt, underlag för omprövningar förebygger och uppmärksammarsamtger
oegentligheter.

5.3.2 Regionala myndigheter

regionala myndigheter civilbefälhavarna och länsstyrelserna gäller i principFör som
de stymingsformer föregåendeutredningen har beskrivit i avsnitt. detNärsom
gäller länsstyrelserna kan tilläggas följande:

Länsstyrelserna huvudsakliga företrädare i länen och direktär statens sorterar un-
der regeringen. frånLänsstyrelserna ska samlat regionalt perspektiv följaett upp
den nationella politiken verksamhetsområdeninom antal i des-länet. Inomett stort

områden ska länsstyrelserna för uppföljning och utvärdering hur desa svara av
målen nåsnationella utifrån mål mål.dessa nationella utveckla regionalasamt

viktig uppgift för länsstyrelserna påEn främja utvecklingen i länen ochär attannan
nivåregional för samordning regionala utvecklingsinsatser. Läns-statenssvara av

ocksåstyrelserna ska verka för statlig och kommunal verksamhet i länenatt sam-
ordnas och till målen.de övergripande miljö- och regionalpolitiskaanpassas

Länsstyrelserna mångaverksamhet sektorer. för frå-bl.a.Despänner över svarar
regionala utvecklingsinsatser och näringslivsutveckling, kommunikatio-gor om

utbildning, lantbruk, i förekommande fall, fiske, bostadsjinansi-rennäringner,
livsmedelskontroll, naturvård och miljöskydd djurskydd och allmännaering, ve-

frågor, kulturmiljövård, planfrågor och hushållning medterinära naturresurser-
social omvårdnad, jämställdhet mellan och kvinnor, civilt försvar ochmänna,

räddningstjänst polisverksamhet. Länsstyrelsernas verksamhet berör därförsamt
många departement och centrala myndigheter. centrala myndigheterna harDe

ingaemellertid generella befogenheter direktiv till länsstyrelserna.att ge

Länsstyrelserna har frihet själva organisera sina Regeringensverksamheter.stor att
styrning själva organisationen begränsas till inom myndigheter-grundstrukturenav

Regeringen fastställer finnasdet ska antal s.k. länsexperter. gäl-Dett.ex. att ettna.
ler de sektorer utredningen har redovisat. har underLänsexperternasom ovan
länsstyrelsens ledning frågornaför behandlingen inom sina sakområ-ett ansvar av
den och ska medverka till sakområdena.samordningen mellan

5.3.3 Styrning beredskapsförberedelsernaav

statliga myndigheternas och befogenheter fredstidaDe det gäller denäransvar
beredskapsförberedelserna regleras i lagar och förordningar bl.a. i instruktioner-
för de olika myndigheterna. Författningarna reglerar bl.a. fördelningen uppgifterav
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berört principerna förmellan kommun. Utredningen har i avsnittoch 5.1.3stat
förhållandet stat-kommun.

år till frågor totalförsvarets utveck-Riksdagen ungefär fjärde ställningtar vart om
femårsperiod.ekonomiska för samband med dessaling och beslutar Iom ramar en

får också anvisningar hur debeslut planeringen inriktning. Statsmaktema ger omen
påverkaförhållandena myndigheternassäkerhetspolitiska och militärpolitiska ska

bl.a. tidigare beslut värde-planering. Underlag för totalförsvarsbesluten är samt
säkerhetspolitiska utvecklingen, myndigheter-samhällsutvecklingen, denringar av

studier olika slag deras programplaner.samtnas av

förhållandevis detaljerat inriktningentotalförsvarsbesluten statsmakternaI anger
både tillgodosesolika totalförsvaret. gäller de krav skaför de delarna Det somav

Restriktioner för planeringen kanoch hur organisationen ska utvecklas. t.ex.varai
l tagit ställning iekonomiska och personella tid efter statsmakternaEn attramar.i
l frågor förberedelsearbetet.beslutar regeringen riktlinjer för det operativadessa om

planeringsuppgif-innebär principerna för planeringen och för olikaDet att ansvaret
läggs fast.ter

också inriktningen och omfattningen i beredskapsförbere-Regeringen stortstyr av
målårliga regleringsbrev och tilldela myndigheternadelsema iatt resur-gegenom

värderingen det regel i myndighe-Redovisningen och resultaten sker somser. av -
års- delårsredovisningar i planeringsprocessen.eller viktigtär ett momentternas -

ÖCB årligen anspråk inom civila försvaretsamordnar de centrala myndigheter det
på från regionala myndigheterna civilbefälhavama och länssty-medverkan dehar -

instruktionen viddet FIBER-underlaget. Civilbefalhavarna kan enligtrelserna s.
myndig-beredskapsplaneringen vid länsstyrelser och hos samverkandebehov styra

inriktning föreskrifter. med stödi fred besluta och skerheter Detatt om avgenom
beskriver iregelverket utredningen Bilaga B.som

verksamhetenSamordning5.4 inom ut-av

redningsområdet

Bakgrund1

Utredningens uppdrag

samordningsuppgiñerna i fred och krigUtredningen ska enligt direktiven analysera
inom det civila försvaret fredsräddningstjänsten inom Försvarsdepartementetsoch
område vilka dessa verksamheter bör uppfylla dels underoch kravöverväga nor-
mala förhållanden i fred, internationella fredsfrämjande ochdels inför och under



svåra påfrestningar vårhumanitära insatser, samhället i fred, krig i omvärld och
vårt land.väpnat motangrepp

LEMO redovisade i sitt delbetänkande ansvarsfördelningen inom det civila för-om
grundlig samordningsbehovenanalys samordningsbegreppet ochsvaret en av

olika nivåer inom beredskap.verksamheten inför och under höjd Utredningen an-
återger ibedömningar fortfarande i huvudsak giltiga och denLEMO:s ärattser

nivå.följer LEMO:s slutsatser det gäller samordningen centralnärtext som

Definitioner

det civila försvaret talas oña ledning och samordning. UttrycketdetInom om
framstår enhetligt begrepp, i benämningen funktionen Civil ledningett t.ex.som
och samordning.

Regeringen framhöll i ledning det gäller den1991/921102 begreppet närattprop.
civila delen totalförsvaret i vissa leda fel och intryckavseenden kan tankarnaav ge

ledning i militär mening. Enligt ledning inom totalförsva-propositionen ska medav
förstås sådanacivila del verksamheter samordning, prioritering och infor-rets som

mation.

anslöt sig i betänkandet till uppfattningen ledning det civila försvaretsLEMO att av
olika funktioner har innebörd ledning i militär mening. konsta-LEMOänen annan

missförståndterade vidare begreppen leda och samordna leder till och orsakaratt
uppgiñsfördelningen. Utredningen bedöm-oklarheter och görom ansvars- samma

ning och med leda bestämmande inflytandeLEMO överutövaatt ettsom menar
mål,verksamhet. Samordna och övergripandeär attatten ange gemensamma

redovisa följa ochövergripande inriktning och prioriteringar utvär-samt att upp
dera verksamheten.

Samordningsbehoven nivå under5.4.2 på central inför och

höjd beredskap enligt LEMO

Åtgärder inför höjd beredskap

LEMO delade i betänkandet det civila försvaret de övergripande samord-om
ningsuppgiñema nivå förhållandencentral under normala i fred i

1 Framtagande underlag och förslag till vid behovregeringen samtav
förmedling och tydliggörande beslut;regeringensav

2 Uppgifter yndi ghetskaraktär.av m



Till den första uppgifter enligthör LEMOgruppen av

D Utarbetande målförslag till och beredskapsinriktning för det civilaav
försvaret mot bakgrund Försvarsbeslut och regeringens operativaav
föreskrifter

årligUppföljning och analys beredskapsläget och rapportering tillav
regeringen;

D Ledning och samordning perspektivstudier och programplaneringav
inom det civila försvaret redovisning till regeringen bl.a. förslagsamt
till fördelning ekonomiska planeringsramen;denav

D Utarbetande för inom viktigaregrunder planeringenav gemensamma
områden;ñinktionsövergripande

D Redovisning förslag till kompletteringar och ändringar i författningav
samordningoch myndigheternas administrativa beredskap.av

-ingården andra uppgifter myndighetskaraktärI gruppen av-

D Samverkan med Försvarsmakten;

D riktlinjerUtarbetande för prioritering samhällets civilaav av resurser
i krig;

Samordning bedrivande operativa och andra studier;samtav av

D forskningSamordning områdenför olika inomärav som gemensam
det civila försvaret beslut uppdrag till bl.a. FOA;samt om

ÅtgärderD de centrala myndigheternasinnebär medverkanattsom av
från de regionala myndigheterna samordnade och prioriteradeär samt
balanserade planeringen kan ske med enhetlig inriktning;att en

D Utövande övergripande for utbildning och övningarettav ansvar
inom det civila försvaret;

D Samordning planeringen, inriktningen uppföljningenoch led-av av
ningsövningar inom civila försvaretdet ledning större öv-samt av
ningar för civilbefalhavare och militärbefalhavare i samarbete med
Försvarsmakten;

D Företräda det civila försvaret vid utbyggnad stabsplatser ärav som
för det civila och det militära försvaret;gemensamma



ledningsorganisationen i krigplanläggning förSamordning samtav
vidmakthållande ledningsresurser;anskaffning ochmedverkan vid av

Åtgärder ochsäkerhetspolitikenupplysninginformation ochför om
det civila försvaret;uppgifterna för

planeringsamhällsutveckling ochberedskapshänsyn iFrämjande av
BIS.

Åtgärder beredskapunder höjd

verksamheter ochenligt kravuppgifter ställer LEMOcivila försvarets attDet
geografiskti tiden ochkrigsorganiserade samhället kan koncentrerasi detresurser

effektivt utnyttjandeviktigtuppstår. dessutombehoven Det är att ettnär sam-av
ochorganisationermyndigheter,uppnås. Många verksamheter,kanhällets resurser

tillmåste skälet kommadetsamordningsamverkan ochberörda.andra Enär av
ledningsnivåer.alla

5
också dehög gradpåverkas i mycketsamordningsbehovetövergripandeDet av

tillmed hänsynsamordning varierarställer. BehovetFörsvarsmaktenkrav avsom
områdena.geografiskaberördaverksamhet i detotalförsvaretsomfattningen

ide olikaoperativa läget ochanspråken detmilitäraOmfattningen de styrs avav
sannoliktSamordningsbehovet kommerbetydelse.verksamheternas stortatt vara

omfatt-ochområde. Karaktärenpågårinte ioperationermilitära ettäven om
bådeförändratsenligt LEMOsidan hadeden civilasamordningenningen av

viktigaindelningarna förtill följd desamhällsutvecklingen ochgrund nyaavav
väghållning, järnvägstransporterverksamhetsområden, telekommunikationer,t.ex.

rundradioverksamhet.och

höjdkommer undertotalförsvarsansträngningarnainriktningSamordning och av
ipå heltverksamhetstå föri sätt änberedskap regeringens annatettcentrumatt

ÖCB i krigmyndighetkvarska finnasbeslutatRegeringen harfredstid. att som
ÖCBÖCB-K. samordnings-harpersonal viddenbör delarEnligt LEMO somav

ÖCB-K därförböringå regeringskansliet.ikrigsorganiseringi fred viduppgifter en
myndighe-övriga civilakrig stöderpersoner, iliten myndighet 25-30 somenvara

ÖCB-K försvaretdet civilaföreträderi del avseendeninnebär utanDet attter. en
uppgifter.myndigheternasandraskulle deför den övertaatt

ÖCB-K skullehöjd beredskapunderföreslogLEMO att

medsamverkani övergripande För-civila försvaretFöreträda det1
svarsmaktens högkvarter;

uppdrag;regeringensutredningarövergripandeGöra2



med dess be-särskilda uppdrag ochberedd regeringensVara att
funktionsansva-och samordnaenskilt fall inriktamyndigande i varje

civilbefälhavarnas verksamhet;myndigheters ochriga

övningsverksam-viss utbildnings- ochfredsuppgiñer t.ex.Fullgöra4
möjliggör.kräver ochi den omfattning lägethet som

uppgiftenandra och tredjeavsnitt har denframgått redovisningen i 2.2.5Som av
tagits instruktion.i OCB:s

för funktionsansvaretSamordning inom ramen

framgått tidi-redogörelsenMed funktion inom det civila försvaret som avavsesen4 vid höjd be-särskild betydelsesamhällsverksamhet hari betänkandeti somengare
normaltfunktion berörnågon statlig styrning.kräver form Enredskap och avsom

inbördes och medbehöver samordnasmyndigheter och organisationerflera som
andra verksamheter.

beredskapñinktionsansvarig myndighet ska inför höjdEn

funktionensamråd med uppgifter inomCI med andra myndigheterI
målen för funktionenför statsmaktemas beslututarbeta underlag om

i krig;

beredskapsförberedelser;Samordna

beredskapsförberedelser;planering budgeteringSamordna och av

krigsplanläggning;och genomföraSamordna

personal utbildas;förSvara att

genomförs;för övningarSvara samtatt

redovisa beredskapsläget.Regelbundet regeringentill

beredskap. Samtliga be-eller högstaHöjd beredskap antingen beredskapskärptär
verksamhethand inrikta sinberedskap i förstaredskapsmyndigheter ska vid skärpt

funktionsansvarig myndighetuppgifter för totalförsvaret.har betydelse Ensom
Myndigheten ska i deninom funktionen.i detta samordna verksamhetenska läge

verksamhet vidverksamhet meddet behövs samordna dennautsträckning som
råder beredskap ska ñJnk-högstainom detandra myndigheter totalförsvaret. Om

hålla regeringen infor-dessutomcivilbefalhavarnationsansvariga myndigheter och
respek-tillståndet förväntad utveckling inomochmerad händelseutvecklingen,om

åtgärder.planeradeansvarsområde vidtagna ochtive samt om



LEMO:s uppföljning erfarenheternaav

uppdrog konsultLEMO genomföra antal intervjuer bl.a. erfarenhe-att etten om
ÖCB:s verksamhet sedan tillkomsten den del1986. Iter rapportenav av som

handlade myndighetens samordningsroll förhållandenabeskrev konsultenom
följande sätt:

Till börja med kan konstateras så alla intervjuade det be-att att gott attsom anser
hövs samordningsorgan nivåcentral inom Mångadet civila försvaret. beto-ett

dessutom detta samordningsorgan bör måstestarkt och det kunnaatt attnar vara
samordningsfrågomadriva med kraft frånoch auktoritet. minst militärt hållInte

betonas behovet stark samarbetspartner den civila sidan. under-Dettaav en
stryks de operativa förutsättningarna -inriktning strategiskt överfallatt motav nya

skärpa kraven effektiv samverkan mellan civilt och militärt försvar.anses en-

det inte behövsDe samordningsinstans detta slag inom detattsom anser en av
civila försvaret hänvisar till den samordning utgå frånbehövs kan enskildaatt som
funktioner, Befolkningsskydd och räddningstjänst. dåkan klara sigMant.ex. utan

ÖCB:ssamordningsorgan förekomstenDessaett typ. att ettav personer anser av
sådant samordningsorgan har gjort byråkratiskt.och gällerDettasystemet tungrott

ÖCB:sinte minst programplaneringen där samordningsuppgiñ ibland upplevs som
Överprövning försvarsbesluten.en av

ÖCB:sovanligt samordningsroll ifrågasättsDet detär att sätt som angavs ovan.
ÖCBdominerande uppfattningen iDen stället har lyckats hyggligt med sinär att

ÖCBuppgift. Samtidigt konstaterar de flesta för inteoch haräratt svagt att man
påverkalyckats de fhnktionsmyndighetema någoni utsträckning. Entyngre större

vanlig kommentar dessa myndigheter Mångalever sitt liv. därförär att eget anser
det finns brister i samordningen nivå. Någracentral anför försörjningsområ-att

det exempel detta. konstaterar berörda funktionerMan -livsmedels-ett attsom
försörjning, energiförsörjning och försörjning utgår frånmed industrivaror olika-

ÖCBplaneringsförutsättningar och i egenskap samordningsmyndighet inteatt av
har lyckats ändra detta.

ÖCBvanlig uppfattningEn har betytt för de mindre funktionsmyndighe-är att mest
ÖCBmyndigheter har fåttDessa företrädare i och har dessutomterna. störreetten

behov frånstöd central instans de funktionsmyndigheterna. Deän störreav en
mindre ñrnktionsmyndigheterna också beroende de konferenser och and-är mer av

ÖCBkontakttillfällen anordnar inslag i samordningsuppgiften.ettra som som

bakgrund de återgivitsMot synpunkter förvånandedet inte särskiltärav som ovan
ÖCBmånga vill starkare ställning. dock någrahar tydligaDetatt ärge en som

hur det skall Mångatill. frågan foreskriftsrätt awisartarsvar upp om men
denna möjlighet med hänvisning till konstitutionella skäl. Med föreskriñsrätt skulle
ÖCB ställning civil överbefälhavare vilket inte principermed destämmersom

gäller för statsförvaltningens uppbyggnad. Andra hänvisar till den civilasom ramen



ÖCBÖCB medmöjlighet starkare ställning. Manatt attsom en menar enge en
vid fördelningen vissakonstruktion beslutsrättskulle kunnaannan av ramen avges

medel.

ÖCB:sNågra vill förklara det omöjligt för myndighetsvaghet med är attatt en
måsteutveckla tillräcklig styrka i Enligt dessa starksamordningsrollen. personer en

regeringskansliet. anförssamordningsfunktion kopplad till FöSAMvara som ex-
Någonempel och föredöme. vilja skapa modernt lös-skulle FöSAMett attgenom

ÖCBfrån utvidgatsamordningsfunktionen och knyta den till TCNgöra ettsom
kansli. awägningsuppgiftema uppgifter knutna till denAndra de ärattanser som-
civila regeringskansliet.-i sin helhet borde läggasramen

drog slutsatsen det borde finnas central myndighet med huvuduppgiñLEMO att en
i fred under regeringen samordna de civila beredskapsförberedelserna ochatt att

i fortsättningen borde denna myndighet.OCB även vara

Faktorer överväganden samordningen till-5.4.3 i somom
kommit efter LEMO

försvar,civiltLagen om m.m.

Samordning begrepp enligt civilt försvar. skacentralt lagen Kommunenär ett om
verka för samordning statliga myndigheters, landstingets ochkommunens,en av

kyrkliga beredskapyörberedelser lokal nivå. Kommunstyrel-den kommunens
har inte befogenheter i det fatta beslut binder dessasammanhangetattsen som

ståndkommunala ledningsorganet ska i stället efter tillDet sträva att ettorgan.
samråd berördamellan kommunen och mellan de berörda in-samtorgan organen
bördes.

Under höjd beredskap ska kommunstyrelsen verksamhetverka för denatt som
i kommunensker statliga myndigheter, landstinget, kyrkliga kommuner, organi-av

sationer fåroch företag inriktning och för samverkan kommer tillenhetlig atten en
stånd mellan dem.

ÖCBframhållerRegeringen i uppgifterna fordirektiven till utredningen ochatt
påverkasi hög grad roll inom det civila försvaret ochSRV statens att ar-av nya

betssätt och kompetens inom båda myndigheterna behöver revideras medde an-
ledning de förändrade uppgifterna. rollfördelningen innebärDen att statenav nya

beredskapsåtgärderska kommunerna underlag för bedömning vilkage av som
fordras nivån. bestå målden lokala Underlaget ska övergripande och andraav
planeringsförutsättningar. ocksåska följa resultatet de i kommunernaStaten avupp

åtgärdernavidtagna och beredskapsläget. Uppföljningen ska omfatta resultatetav
verksamheten och inte medlen.av



Länsstyrelserna ska led i den statliga uppföljningen och utvärderingen haettsom
fortlöpande dialog beredskapsfrågoma förhål-med kommunerna och andraen om

landen har betydelse för civila möjligtdet försvaret. Dialogen ska detgöra attsom
stånd bådetill samlade redovisningar och bedömningar beredskapslägetav

nivå.regional och nationell

centrala och regionala statliga myndigheterna har till uppgift samordnaDe att
åtgärderkommunernas för komplettering räddningstjänsten under höjd bered-av

Ändringama åtgärderskap. i räddningstjänstlagen planeringen dessa innebärom av
föreskrifter kommunernas räddningstjänst i fred och krig har samlats iatt om en

mållagstiftning. leder i sin till och arbete medSRV:s länsstyrelsemasDet tur att
planeringsförutsättningar utvärderingoch och med tillsyn, uppföljning och- -

följakommer och det gäller insatser i fred ellermönster,att ett oavsettsamma om
åtgärder ingår i beredskapen för krig.som

utredningen framhållit organi-Som ska den kommunala räddningstjänsten med sin
sation anställda och med civilplikt undsättningsenheter-ersättauttagnaav personer

i den tidigare statliga civilförsvarsverksamheten.na

Helh etssvnen

statsmakterna uttalade och flera ställen i betänkandet redovisade inrikt-Den av
ningen åtgärderhelhetssyn risker och hot i fred och krig skamot moten sam-

åtgärder.effektiv och rationell hantering samhällets Resur-mantaget ge en mer av
områden såinom skilda utnyttjasför denna hantering bör kunna de göratt mestser

total nytta.

Ansvarsprincipen ska gälla i framgårfortsättningen, det totalförsvarsbeslu-även av
hållbesluten fattas skilda bli förenliga och awägningamaskaFörtet. att som

mellan olika behov riktiga fordras samverkan och samordning. gällerDetta
ansvarsnivåersamtliga lednings- och i samhället. Myndigheter och andra sam-

hällsorgan med uppgifter totalförsvaret således samverka ochmåsteinom sam-
ordna planering och verksamhet inbördes. samordning skebör vidare medEnsin

frågorde myndigheter och andra med risker i fred.arbetarorgan som om

svåra påfrestningarerfarenheter hantering i fred denDe tordesom av ger vara
bästa grunden för inför påfrestningar frihetgod beredskap vid hot landetsmoten

Påoch oberoende, statsmakterna vidare. kompe-motsvarande kan densättanser
byggs för krigets utnyttjas vid på-ska kunna klara krav äventens attsom upp

frestningar i fred insatser.vid fredsfrämjande och humanitära internationellasamt
del kostnader för merutnyttjande utanför det dimensionerande hotet börEn ett

förutsatt den effekten därmed kantotala ökar och angelägna behovaccepteras, att
tillgodoses. Fördelarna liggermed helhetssyn vid dimensioneringen av resurserna
främst i de samordningsvinster samutnyttjandetsom ger.
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ÖCB:s samordningsbehovetöverväganden om

ÖCB:senligtplaneringssituationeni övervä-underlaget denviktig del ärEn nyaav
totalförsvarsbeslutårsuttalanden i 1995statsmaktemasi programplanenganden

anpassningsför-kravetstyrandehelhetssyn. Ettkravet ärmomentannatom
förändringar.handlingsfrihet förmåga, skaparsom

helascenarier inomolikaochuppgifterlösa flerakunnaAvsikten mötaär att
och behov,ÖCB frågeställningslag,framhåller uppgiñema,hotskalan. oavsettatt

uppgiftema ochförutbildadtillgänglig personalmedutförasmåste kunna ärsom
befogenheter.och Dennahandlingsutrymmeandrastill ochkänner perso-egetsom

tydligt ochikunnaockså tekniskt stöd prövatmåste hanal ettsamt samver-agera
kansmönster.

förmå-ÖCB höjaföravdelastatsmakterna börblir enligt attSlutsatsen att resurser
uppgifterolikaawägningen mellandet civila försvaret. Idelarinom olika avgan

ÖCB ochområdena ledningprioriteratfunktioner harinomfunktioneroch samt
infrastruktur.personalförsöijning ochsamordning,

totalförsvarsbeslutetdelifredsamhälletsvåra påfrestningar på storDe avsom en
nivåer.krishanteringsförmåga alla Enstärker sinsamhällethandlar kräver attom

ÖCB kriserhanteraskafrämst deenligtfönnåga innebärsådan att personer som
handlingsutrymmetydligtbådefinnsoch detkompetenserforderlighar ettatten

be-övningarutbildning ochskapastekniskt stöd.och Kompetensen avett genom
scenarier.realistiskaislutsfattande

myndighe-funktionsansvarigaÖCB dede 15naturligtdet att resurser somanser
i det häranvändaskrig skasäkerhetspolitiska kriser ochförbyggt sam-terna upp

innebär inteutarbetade samverkansmönster. DetharMyndigheterna attmanhanget.
till sig ochkunna knytaledningsnivå. Regeringen skanågon ut-tillkommerdet ny

blirnivå. viktigtregionalcentral och Etterforderlig kompetens momentnyttja
föreslagnamed desamverkaninslagFörsvarsmakten. Ettmedsamarbetet ärannat

beredskapsstyrkoma.civila

ÖCB fun-skabl.a.ÖCB redovisningen,framgått tidigareföreslår, den attsom av
hotskalan ochi helaregeringenförberedandeplanerande ochett organgera som

beredskap inomÖCB skapasuppgift. börfårinstruktion denna Deti sin enatt
utnyttjasska kunnaÖCB myndighetsresurser,andramed vissatillsammans avsom,

påfrestningar.allvarligaregeringen vid

hartillsammansmyndigheter,omfattar flertalcivila försvaretDet resurserett som
fredsfrämjande ochinternationellabidrag tillmateriellabåde personella ochför

ÖCB:s helhetcivila försvaretmening bör detEnligt ut-humanitära insatser. som
ochfredsfrämjandeinternationellagenomföraochförmåga stödjaveckla sin att

ÖCB ansvarsfördel-ochövergripande roll-föreslår deninsatser.humanitära att
ordningen inomnuvarandefölja denuppgiften skainternationellaförningen den



ÖCBdet civila försvaret och får det samlade for den övergripan-att ävenansvaret
de inriktningen och samordningen det civila försvarets verksamheter för inter-av
nationella fredsfrämjande och humanitära insatser. Varje ñmktionsansvarig myn-
dighet ska däremot ha för undersöka i vilken utsträckning den kan med-attansvar
verka med personella och materiella med multiñmktionell inriktning.resurser en

sina ÖCBgenerellaI överväganden behovet samordning det imer attom av anser
det civila försvarets komplexa verklighet väsentlig betydelse till helhe-är attav se

och till faktorer förenar. Indelningen i funktioner ändamålsenligten ärsom som
planeringsgrund skapar också sektorsintressen. blir därmed viktigareDet ännumen

skapa inriktning för planeringen och resursfördelningen.att Gemen-en gemensam
problem måste kunna lösas samordnat. Därför måste bl.a. samordningensamma

inom det civila försvaret utvecklas ytterligare.

ÖCB ÖCB:sden redovisade bakgrunden roll samordnaremot attanser som av
forskning bör förstärkas. operativaDen planering myndigheten samordnar skasom
utformas bl.a. i syfte slå fast vilka planeringsgrunder Förmågangäller. hosatt som
vitala funktioner i måstesamhället kvalitetssäkras. Det ställer särskilda krav att
övning, utbildning och kompetensutveckling inom det civila försvaret bygger
helhetssynen och samordnas. Uppföljning och utvärdering inom det civila försvaret
behöver såsamordnas, fårstatsmakterna aktuell och heltäckande bild huratt en av
" reformen slår igenom i planering och genomförande. ökad samordningEn civilt-

ÖCBmilitärt ska eftersträvas. Enligt måste myndigheten slutligen spela aktiven
pådrivandeoch roll för planering och resurstilldelning ska ske samordnadeatt mot

mål.

5.4.4 Samordningsuppgifter enligt instruktionen för de tre
myndigheterna

ÖCB,Samordning hör till de uppgifter SRV och SPF ska enligt instruk-görasom
tionen för och myndigheterna inför vidoch höjd beredskap enligtsamtvar en av
beredskapsförordningen. Samordningsuppgiñerna framgått redogörel-är, som av

tidigare i ÖCBavsnitt särskilt5.4, viktig del den verksamhetsen en av som svarar
för.

SRV har enligt sin instruktion rad samordningsuppgiñer. Verket ska samordnaen
samhällets olycks- och skadeförebyggande åtgärder enligt räddningstjänstlagen

inom räddningstjänsten. vidareSRV ska samordna planläggningensamt bered-av
skapen kämenergiolyckor och andra allvarliga olyckor. Samma gällermot sak plan-
läggningen regional nivå för sanering eñer utsläpp radioaktiva frånämnenav en
kärnteknisk anläggning.

framgår instruktionenDet verket ska verka för samordning säkerhetsföre-attav av
skrifter for land-, sjö- och luñtransporter farligt gods och samordna tillsyns-av
myndigheternas verksamhet frågai landtransporter farligt gods. Instruk-om av
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verk-för olikafinnas delegationerinom skaföreskriver vidare det SRVtionen att
inomsamordningendelegationer ska stödjasamhetsområden. Avsikten dessaär att

räddnings-samordningförområde. gäller Delegationenrespektive Det t.ex. av
särskiltrislsfrågor. harsamordning SRVoch Delegationen för etttjänst genomav

internationellaförsamordna beredskapenfått i uppdragregeringenbeslut attav
räddningsinsatser.

räddningstjänstkommunalinomsärskilda befogenheterhar inga utövaSRV att
tilloch andrastimulera kommunerverket skasamordning. Avsikten attär att organ

också tillkommerinriktningåtgärder delta samordning.frivilliga i Dennaengenom
ochorganisationräddningstjänstensföri Föreskriften ska verkauttryck SRV attatt

samverkaräddningstjänstorgan kanolikaska utvecklasmaterielanskaffning att
åtgärderföroch verkariskutvecklingenvidare bevakaeffektivt. Verket ska att

så förebyggas.olyckor kanbefolkningens skydd ochvidtas för att

föreskrifter förfår emellertid beslutaräddningstjänsten SRVstatligadenInom om
Några sådana föreskrifter harräddningstjänstens olikasamordningen mellan grenar.

övning verkatutbildning ochbl.a.har i ställethittills inte meddelats. SRV genom
räddningstjänsten.statligasamordning inom denför en

splittringen inovemberregeringen ii promemoria till 1994pekadeSRV an-en
insatser inom detsamhälletsi samordningenoch svagheternasvarsfördelningen av
bordelagstiftningenområdet. Verket menadeolycksförebyggande över.att ses

frågor.också dessaoch riskutredningenHot- tog upp

framgår emel-tydligt uttalad.samordningsuppgiften inte lika DetSPF delFör är:s
till allmänhetensprida informationmyndigheten skalertid instruktionen att omav

utformningensäkerhetspolitiken ochbeslutadestatsmakternafrämst den to-avav
syfte. tillinformation imyndigheters Ettsamordna andratalförsvaret och samma

ÖCB,Pliktverket,Försvarsmakten, SRV,råd förknutet medSPF representanter
frivilligorganisationerna diskuterarochCentralförbundet Folk och Försvar sam-

inforrnationsfrågor.ordning av

myndigheternaseffektivitetpåKraven5.5 i

organisation

Inledning1

förhållandet mellan de effekteroffentlig verksamhet brukarMed effektivitet i avses
foråtgärder kostnadernauppnår sina ochmyndigheteller resultat genomsom en

så effektiv verksamhetbedrivamyndighet ska givetvisverksamheten. Varje somen
såförhållande till kostnadernaiinnebära verksamhetenmöjligt. kanDet att ger

tänkbaraproduktion till lägstagiven skermöjligt ellergoda resultat att ensom
kostnader.



uppdragDe regeringen myndigheterna ofta målformulerade förärsom ger som
verksamheten. Sådana mål interegel särskilt precisa. regleringsbre-Genomär som

får myndigheterna medel de kan disponera för verksamheten. allmänEnven som
styrning sker lagar eller förordningar ibland hänvisning tillsamtgenom utta-genom
landen riksdagen. vilken omfattning,I till vilken kostnad producerad enhetav per
och vilken kvalitetsnivå regeringen sig verksamheten ska utförasväntar attsom
framgår sällan regeringens beslut. Myndigheterna har följaktligen sedan längeav
hañ möjligheter själva i detalj vilka åtgärder ska utförasstora ochatt avgöra som
hur det ska ske.

Som framgått redogörelsen i avsnitt vill statsmakterna5.2 emellertidav numera
fungerande styrning uppnå god effektivitet i den statliga verksamhe-genom en en

Strävandena till stånd och efter hand utveckla mål- och resultat-ten. är att en
ska det möjligt tillgodosestyrning de behov föreligger. Samtidigtgöra attsom som

vill statsmakterna hushålla med effektiv verksamhetEn förutsätter attresurserna.
varje fårmyndighet bästa möjliga villkor för sin verksamhet. Till detta hör ävenatt

rad allmänna krav organisationen ska uppfyllda.en vara

uppdragDet denna utredning har och lägga fram förslag till hurövervägaattsom -
uppgiñema nivåcentral inom det civila försvaret och fredsräddningstjänsten ska
fördelas mellan de berörda myndigheterna förutsätter utredningen har prin-att en-
cipiell uppfattning vad myndigheterna kan arbeta effektivt. Detgör attom som
handlar, utredningen framhållit,delvis bl.a. kompetens, arbetsformer ochsom om
ledning. Utredningens redovisning i de följande delavsnitten innehåller allmänen
beskrivning de krav i lämpligt avvägd utsträckning bör uppfyllda.av som en vara

5.5.2 Enkel och tydlig roll

långt möjligEn enkel och tydlig roll för myndigheten den grundläggandeär
förutsättningen för verksamheten ska fungera. Framför allt tydligheten har be-att
tydelse för andra aktörer i omvärlden. dessa kommer missförståIngen attav myn-
dighetens strävanden åtgärder.och skapar samförståndDetta och minskar friktio-

i gränsområdena andra myndighetersmotnen ansvar.

enkel ochEn tydlig roll åstadkommaskan renodling ochgenom en av ansvar
uppgifter. Renodling minskar risken för dubbelarbete och konflikter vilketom or-

Ävenegentligen för arbetsuppgift. för den berör-mottagarnagan som svarar en av
da myndighetens tjänster har det betydelse sårollerna klara ansvarsområ-att är att
det lätt kan urskiljas.

Till renodlingen och uppgifter hör skilja mellanattav ansvar

1 Myndighetsutövning;

2 Stabs- och stöduppgifter förhållande tilli respektiveregeringen
myndigheter;



Uppdragsverksamhet.3

skaorganisationolika denhelt kravuppgifter ställerkategoriernaDe tre somav
för de olikaförutsättningarnauppstå problem,detkanför dem. Internt omsvara

innebärmyndigheternas tjänsterverksamhet olika. Förslagen är mottagarna avav
blir osäkraför deuppgifter riskochde slagenblandning atttre enav ansvaraven

vilkensituationen ochaktuellai denmyndighetvilka befogenheter utövaren
redovisademellan deavgränsninghar. klarmyndighetens beskedkaraktär En tre

männi-enskildadet förtroendeförutsättningar förtill skapakategorierna bidrar att
måste myndigheten.ha föri omvärlden hela tidenoch aktörernaskor

också ligger i sakensdetoch enkel roll hörTill tydlig noggrantattnaturen --
givetvissådan precisering skaoch uppgiñer.myndighetens Enbeskriva ansvar

någorlunda komplexdeltar i verksamhetmyndighetergälla samtliga art.avsom en
allaförnyelseomställning ochdeoch uppgifter underlättarKlarhet i somansvar

förändras.tjänstergenomgå myndighetensmåste behovetmyndigheter när av

samspeletförutsättning förockså viktigslutligenTydlighet och enkelhet är en
verksamhetsområde.nivåer inom Inomterritoriellamyndigheter olikamellan ett

verkställighetnågon formregelverksamheten fordras detoffentligaden avsom
någonallmänhetdet ialltid centralt skernivån. Regionalt ochlokaladen nästan

nivåerna harUppdelningen mellansamordning.fordraravvägningform somav
organisationdecentraliseradbehov.anpassningen till Enbetydelse för mottagarnas

Utredningen redogörcentraliserad. avsnittframför iregel fördelarhar stora ensom
lokalt-ledningskedjanöverväganden kravennågot utförligt för sina6.3 ommer

regionalt-centralt.

Kunnighet och kompetens5.5.3

slag.åtgärder olikastår förmåga kunna utföra KompetensKunnighet för äratt av
uthål-sådant omdöme,kunnighetvidare innefattarbegrepp. Det ävenett sommen

kunnig-ligger i kompetensensamarbetsförmåga. den breddochlighet Utan ärsom
tillgång.egentligen ingenorganisationenanställda i denhos deheten egna

fackområdena självklar-kunnighetmyndighet ska finnasdet inom ärAtt enen
myndighet finnasockså effektivt arbetandemåste givetvis inomhet. Det enen

nivåer verksamheten.olika ibehovenpersonalenhoskompetens motsom svarar
verksamheten ellerarbetsform iorganisationen,gäller välja modell förDet att enen

skapersonalenförutsättningar förerbjuderför rekryteringenmetod attsomen
det fordras.kunna prestera som

såorganisation förändrasockså fråga tiden. VarjeKompetens gottöverär somen
existerar kunnandegiven periodmed det undertiden. räcker intehela Det att en

förutsätt-det finnsminst lika angelägetpersonalen.och kompetens hos Det är att



ningar för utveckling kunnandet sådanoch kompetensen. förändringUtanen av en
småningomverksamheten och effektiviteten börjar så minska.stagnerar att

ledarskap mycket speciell form kompetens grundläg-Ett harärgott en av som en
bådegande betydelse för den allmänna utvecklingen verksamhet och for attav en

personalen ska känna sig stimulerad i arbetet. det finns motivation i verksamhe-Att
påverkarhos de anställda givetvis effektiviteten i inom myndigheten.ten stort

Fungerande5.5.4 och arbetsformerstyr-

offentliga verksamheten förnyas ständigt. från förändrasDen omgivningenKraven
oavbrutet. Statsmaktema ibland andra prioriteringar tidigare. fordrarDetgör än

mångaanpassningar olika förmågaslag. Behoven fokuseras den tillav anpass-
ning efter behov och också måsteförutsättningar finnas i organisationen.nya som

fråga lyhörd för olika slag omvärlden.Det förändringar iär närmast attom vara av
denna lyhördhet kan ingenUtan organisation existera.

de omfattande och områdenInom strukturellt komplicerade det civila försva-som
och fredsräddningstjänsten det särskilt viktigt myndigheterna harutgör ärret att ett

vad sker och kan värdera resultaten. förutsättning förEn attgrepp om som en
verksamhet ska effektiv och arbetsfomierna fungerar. handlar iDetär att styr-vara
den statliga verksamheten mål- bådeoch resultatstyrningen kan hanterasattom av
myndigheterna och uppdragsgivaren, dvs regeringen. Som utredningen redanav
framhållit har styrfonnema förbättrats åren.under de Statsmaktema har,senaste

framgått den tidigare redovisningen låtai detta kapitel, ambitionerstora attsom av
med beställar- och utförarroll fortsätta utvecklas.systemet atten en

mål-Till och resultatstyrningen effektivhör uppföljning och utvärdering. Deen
bedömningar verksamhetsmålenska innebär måste sågöras att noggrantsom vara
beskrivna möjligt. Utvecklingsgruppen för länsstyrelsefrågor Civilde-inomsom

åruppdrog försvarsdirektören vid1994 Länsstyrelsen i Kalmar länpartementet
för området civilberedskap och räddningstjänst föreslå mål resultat-bl.a. ochatt

mått i verksamhetsplaneringen så de väsentligaste resultaten verksamhetenatt av
skulle kunna bedömas. Arbetet utfördes i arbetsgrupp försvarsdirektörernameden

ÖCB.vid tvåytterligare länsstyrelser företrädare för Arbetsgruppen redo-samt en
visade sina slutsatser i 1995-02-07. konstaterades s.k. nyckel-Detrapport atten
tal saknades inom verksamhetsområdet för länsstyrelsernas del. Efter analys av
bl.a. nationella mål, planeringsförutsättningar och områdetresultatkrav för lämnade
arbetsgruppen förslag målformuleringartill objektplan, och värderingstal.ett

Fungerande arbetsformer förutsätter vidare myndighet har klara lednings-att en
former och befogenheter rättsliga och förandra kunna kan i denDetatt agera.- -
verksamhet utredningens åtgärderarbete nivåeralla och i helasom avser vara
hotskalan. Befogenheterna ska det möjligt såutnyttja del möj-göra att storen som
ligt personalen och materielen i samhället.av ..
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också myndighetslutligenfungerande verksamhetAvgörande för är att an-enen
tillgå informationsom-framför allt inomteknik finnsvänder den modema attsom -

effektiviteten i prak-kommunikation grundläggande förrådet. Möjligheterna till är
särskiltsamhället. gäller i alldelesverksamhet i det modernatiskt varje Dettaget

nivå iutredningen har uppdragverksamhet centralgrad denhög över-attsom
grundadi det här sammanhangetbedömning utredningenDen ärgörväga. som

civila försvaret och freds-i betänkandet dettidigaredet attsagts omsom
mångfacetterad verksamhet.ochräddningstjänsten komplexärsammantaget en

internationellttill behoven5.5.5 Anpassning

inomviktigare del verksamheteninternationella samarbetet har blivit alltDet aven
andra län-arbetsområde. både koordinering medutredningens handlarDet om en

överenskommelser och kunnainom för internationelladers regelsystem attramen
inte riktigt desammainternationella hjälpinsatser.genomföra effektiva Kraven är

myndigheternaemellertiduppgiñema. för dem gällerde olika Gemensamtför att
för-förhållandena sig till demåste sig i i andra länder ochkunna sätta anpassa

ändringar sker.som

Överväganden utredningarandra6 inom

UTFÖR5.6.1

ledning struktur UT-1995:01 för utvärdering försvarets ochUtredningen Fö av
FÖR genomfördauppföljning och utvärderingtill uppgift genomförahar att aven

verksamhetsom-pågående strukturförändringar inom Försvarsdepartementetsoch
vidtagitsvilka förändringar harråde. Utredningen ska framför allt bedöma som

Vilka besparingar harresultat LEMO-reformen.totalförsvaretinom ettsom av
På vilka vill-neddragningar personal har skettVilka omflyttningar ochgjorts av

framgång genomförtsoch vilken har awecklingsarbetetmedkor

frågor effektivitet och struktur.inriktades FörsvarsmaktensarbeteLEMO:s om
Även graddet skälet i mycket höguppföljningen och utvärderingen kommer attav

frågor krigsorganisationenomfatta den militära verksamheten. HarDet är typen:av
uppdragsmodel-blivit ledningsorganisationen blivit effektivarestyrande HarHar

stödmyndighetemaförbättrat Försvarsmaktens styrninglen av

UTFÖR 1995:129redovisade i december delbetänkande SOU En1995 sty-ett
mål. styrandeLEMO-reformensrande krigsorganisation med analyser Denav
målet. Utredningenframstår utredningen det ledandekrigsorganisationen för som

målen uppfattats mycketemellertid i för reformarbetetbetänkandetkonstaterar att
chefer prioriterarförändringsarbetet. Försvarsmaktensolika berörda iparterav



Ävenmycket starkt den styrande krigsorganisationen. övriga kategorier, dvs poli-
tiker, stödmyndigheter och departementstjänstemän, betonar krigsorganisationen

inte i höga utsträckning. besparingsmåletpolitikernaFör väger nästanmen samma
lika tungt.

UTFÖR framhåller med ledning den redovisade analysen målen statsmak-attav av
måstetydligare hittills klargöra förutsättningarna för omfattandeännu änterna mer

strukturförändringar och kraven styrning. Betänkandet grund för denutgör en
utvärdering LEMO-reformen utredningen kommer redovisa i sitt slutbe-attav som
tänkande enligt direktiven ska läggas fram den julil 1996.senastsom

5.6.2 Utredningen Fä 1994:07 ledningsövningom
regeringskanslieti

Regeringen bemyndigade i december chefen för Försvarsdepartementet1994 att
planera och genomföra ledningsövning för regeringskansliet. Senare beslutadesen

ocksådet ledningsövningen skulle allvarlig störning i fredssamhället.att avse en
vidare vilka faser övningenDet skulle omfatta. Till särskild utredare medangavs

uppgift planera för övningen, biträda vid genomförandet ochatt rapportera re-
sultatet i varje fas förordnades chefen för Enheten för särskild planläggning vid
Försvarsdepartementet.

Utredningen genomförde under hösten departementsvisa genomgångar1995 och
spel, vilket första iFas ledningsövningen.1 Syftet inomett moment attvar av var
varje departement belysa behovet särskild krisledningsorganisation. Karaktärenen

spelen varierades med hänsyn till olikhetema mellan departementen i behovet av
kunna operativt. Spelen skulle framför allt visa organisation, arbets-att agera om

och beslutsformer, rutiner, arbetsutrymmen, det tekniska stödet lämpligtm.m. var
utformade eller förändringar borde genomföras. Enligt den bedömning deom av
departementsvisa genomgångarna utförts särskild utvärderare chefensom av en -
för Räddningsverket har samtliga departement i det första iFas lmomentet av-

uppnått målet med övningen.stort sett

Ledningsövningens andra i tvåomfattar övningsdagarFas l undermoment en-
våren och under hösten Syñet med1996. dessa övningsdagar förär att extraor-en
dinära situationer belysa organisation, arbetsformer och behov tekniskt stöd förav

krisledningsorganisation inom Statsrådsberedningen den s.k. krisstaben. det-Ien -
också departementens organisation och arbetsformer bak-prövasta moment mot

grund erfarenheterna från övningsdagarna hösten Avgränsningen1995.av av an-
mellan krisstaben och departementen mellan regeringkansliet ochsvaret samt myn-

dighetema ska behandlas.

ledningsövningensI Fas kommer måletgenomföras hösten 1996, äratt attsom
belysa organisation, arbetsformer och behov tekniskt stöd för utflyttad delav en av
regeringskansliet i samband med extraordinära situationer. Behovet av en samver-
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förrutinernaregeringskansliet i övrigtdelen ochutflyttademellan denkan samt
allmän-massmedierna ochmyndigheterna,krisorganisationen ochdialogen mellan

också belysas.heten kommer att

årundergenomföras 1997.föreliggande planerenligtledningsövningen skaiFas 3
alltframförtotalförsvarsbeslutet hösten 1996Utgångspunkten kommer att vara -

fömiåga höjdtilltotalförsvaretsanpassningendelar i beslutetde avsom avser
Övningen beslutkring regeringensomfattakommerkrigsduglighet. att processen

myndig-ochmellan departementkommunikationenanpassningsåtgärder samtom
anpassning.beslutatsedan regeringenheter om

finansieringförsvaretsdet civilaUtredningen5.6.3 om
CFF-utredningen

förska gällaföreslå vilka principeruppgifthaft tillCFF-utredningen, att somsom
framhåller i sitt be-beredskapsåtgärder det civila försvaret,inomfinansieringen av

ansvarsprinci-det civila försvaret1996:58 Finansieringentänkande SOU attav
för bered-kostnadsansvaretockså vid fördelningenvägledandebör avpen vara

användningökadskäletförordar detskapsåtgärdema. Utredningen av-avenav
civila försvaret.egenfinansiering inom detochgiñs-

fortsättningenicivila försvaret börför detplaneringsramenekonomiska ävenDen
föreslår åtgärder i detvissaUtredningenawägningsinstrument.utgöra ett som

utvecklaavseendet ska ramen:

försvaretdet civilaanslagsstrukturen inomEn1 översyn av

Översynen fristående beredskaps-minska antaletska syfta till att
ñinktionsindelningen ochkoppling mellantill bättreanslag, an-en

underhålls-hålla i driñ-,inom anslagenoch tillslagsstrukturen säratt
investeringskostnader;och

Riksgäldskontoretför beredskapsinvesteringarLåne/inansiering i2

Åtgärder beredskapsinvesteringdefiniera begreppetvidtas förbör att
be-för olika slagavskrivningstiderfastställa lämpligaoch för att av

redskapsinvesteringar;

tele-rundradio-,beredskapgfonderfrån inomAvvägning3 uttagenav
ekonomiska planeringsramendenoch elområdena inom

andrafrån fonderna tillomfördelasinte kunnaMedel ska däremot
ändamål civila försvaret.inom det

sammansättningplaneringsramensden ekonomiskavidareUtredningen attanser
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bör förändras i flera avseenden.

Följande anslag bör läggas i ramen:

beredskapslagringU Kostnader för livsmedel, Jo/G4av m. m.

U Del länsstyrelserna, den del anslaget C/Alav m. m. av som avser
länsstyrelsemas totalforsvarsverksamhet, inkl fredsräddningstjänst
m.m.

Följande anslag bör inordnas någoti anslag inom ellerannat utom ramen:

U Kompetensutveckling och stöd till länsstyrelserna F ö/C4

ÖCB:U Industriella åtgärder Fä/F 2

U Arbetsmarknadsverket del: F örvaltningskostnader M/A 1

Följande anslag bör utgå:

U Ersättning för fritidsbåtändamål Delpost för beredskapsåtgär-m. m.
der totalförsvaretinom K/Bl

Upphandling enskilda samhällsåtaganden K/D2av

ÅtgärderiU elförsörjningeninom N/E2

CFF-utredningen vidare nuvarande för finansieringatt systemanser reservan-av
ordningar bör bibehållas tills avtal med Svenska Kommunförbundet skastatens om-
förhandlas 1999.

Förslagen måste i del avseenden utredas vidare. gäller bl.a.Det utformningenen av
avgiftssystemen inom rundradio-, tele- och elområdena. Författningsforslag behö-

också utarbetas.ver

CFF-utredningen beräknar förslagen leder till utgiñsminskning statsbud-att en
drygt milj.300 kronor år.geten per
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deomvärlden påSynpunkter7 i tre

verksamhetmyndigheternas

Inledning7.1

före-kontakter medoch andraöverläggningarantalhar vidUtredningen ett stort
statliga myndig-regionalacentrala ochledningen vidregeringskansliet,förträdare

; vid deverksamhetensynpunkteroch organisationer inhämtatkommuneri heter,
sammanlagthand 30i första Dei utredningens arbetemyndigheter catre avser.som

framgått redovisningenmed har avsnitthaft kontakter iutredningen avorgan som
bedömningarenligt samtligasfredsräddningstjänstenförsvaret ochcivilaDet är1.5.

både offentligsamhälletdelarverksamhet berörmycket komplex stora avsomen -
näringsverksamhet.och enskildverksamhet

antal problemsynpunkterframför alltföljer omfattarredogörelseDen ettsom
oklarheter ellerskaparandramyndigheter ochföreträdare förenligt organsom
områden.myndigheternas Syn-inom dehämmande verksamhetenverkar tre

resultateninnehållet delar medi vissadet gällerpunkterna näröverensstämmer av
ÖCB:s arbeteoch SRV:sframför allterfarenheternaundersökningden somavom

med 30-talintervjueromfattadeundersökningutföralät DennaLEMO 1992. ett
totalförsvaret.andra inom Denmyndigheter ochförföreträdare samman-organ

systematisktlikainte genomfördhar gjortställning utredningen är ettnusom
sätt.

betydelse försärskildsynpunkter harföljer urvalRedovisningen är ett somavsom
givetvisframhålla SynpunkternavillUtredningenöverväganden. ärutredningens att

förutsättningarna fortillfrågadedeochkunskaperna hosbaserade omvar en av
fredsräddningstjänstenochcivila försvaretverksamheten inom det

ÖCB.2

för myndigheterföreträdareuppfattning hosså samstämmigDet är gott somen
ÖCB:s roll inom detöverläggningar medutredningen haftoch andra attsomorgan

ÖCB offensivområdendelvisserligenotydlig. harcivila försvaret är enen
framför alltlåg. gällerprofilenframtoning i andra avseenden Detär senaremen

ÖCB dessa uppfatt-framhållit utredningenförsamordningsverksamheten. har att
ochmånga den rollhosi kunskapernautsträckning bristeri berorningar stor om

har.befogenheter myndighetende som

särskildditeller knutenregeringskanslietsamordning förlagd tillstarkEn ensom-
andramånga myndigheter ochönskemål från företrädare förstabsfunktion är ett-

till utredningensynpunkterlämnatcivila försvaret. Flerainom det menarsomorgan
svårt förförvaltningsmodellenden svenskaemellertid det inom för äratt enramen

samordningsrol-kan beromyndigheter.myndighet samordna andra Detta attatt
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len uppfattas olika bl.a. med hänsyn till den begränsade omfattningensätt av
samordningsmyndighetens befogenheter.

Utredningen vill tillfrågadealla det behövsnästanatt att ettupprepa anser sam-
ordningsorgan central nivå inom det civila Mångaförsvaret. betonar dettaatt
samordningsorgan måste starkt och kunna driva samordningsfrågoma medvara
kraft och auktoritet inom det civila försvaret kunna fatta svåra priorite-samt även
ringsbeslut. gäller inte minstDet de uppgifter statsmakterna ska ingånya som anser
i verksamheten. Försvarsmakten särskilt angelägen ha stark samarbets-är attom en

inom den civila delen totalförsvaret.partner av

5.7.3 SRV

SRV inom hela ansvarsområdet fred-krig mycket aktiv myndighet.anses vara en
SRV:s sig i arbetsuppgifterna bidrar tillsätt rollen tydlig.att göraattengagera

tydligaDenna roll beror enligt bedömningar företrädare för andra gjortsom organ
myndigheten har omfattande verkställighet med bl.a. tillsyn, normgivning,att en

utbildning tekniskt och organisatoriskt utvecklingsarbete inriktad på fredstidasamt
förhållanden. del åtgärdernaEn emellertid avsedda för verksamheten istor ärav
krig. Företrädare för flera de utredningen haft överläggningar medav organ som

SRV:s arbete alltför fokuserat detaljer i verksamheten bl.a.hosatt äranser
kommunerna. modifieringEn den rättsliga grunden skulle sannolikt göra attav
verksamheten i utsträckning för närvarande kom destörre än att motsvara av

bedömda behoven.mottagarorganen

ÖCBFramför allt någonSRV i mån också får kritik för gårde förbi läns-attmen
styrelserna -i tillämpliga fall civilbefälhavama och inhämtar underlag frånäven -
eller impulser direkt till kommunerna.ger

4 SPF

Nästan samtliga lämnat synpunkter till utredningen betonar den betydel-storasom
informationsñågoma har i hela hotskalan fred-krig.se som

Även SPF:s roll präglas enligt de redovisade omdömena tydlighet. SPF:s verk-av
samhet enligt flertalet tillfrågade myndigheter och andra någotär knappast iorgan
avseende kontroversiell för andra berörda myndigheter och övriga arbe-Detorgan.

SPF bedriver inom för verksamheten inom hela civila försvaret viktigt områ-te ett
de överlag uppskattat. Problemet SPF med sinaär begränsade harär att resurser
svårt nå med sina budskap, särskilt till den regionala nivån.och lokala Förhål-att ut
landevis inom det civila försvaret kommer i kontakt med verksamheten. allraDe
flesta företrädarna för tillfrågadede myndigheterna och övriga bedömerorganen
det ändå naturligt myndighetens utvidgas åtgärdertillatt ävenattsom ansvar avse
vid olyckor svåraoch påfrestningar samhället i fred.stora
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ochbefogenheter organisationAnsvar,5.8

länderandranågrai

civila försvaretorganisation inom detbefogenheter ochöversiktEn över ansvar,
finns iNederländernaFinland, ochñedsräddningstjänsten i Danmark, Norgeoch

Bilaga E.





ochFörslag till6 ansvar

för deuppgifter tre myn-

digheterna

Inledning6.1

materialet i betänkandettidigareDet

uppgifter centralUtredningens överväganden fördelningen ochom ansvarav
nivå civila försvaret och i fredsräddningstjänsten fordrar bedömningarinom det av

tidigareunderlaget för dessa bedömningar finns i deolika slag. delflera En stor av
dei övervägandena omfattningenkapitlen betänkandet. Grundläggande för är av

utredningsområdet för.uppgifter statliga inom börmyndigheter Detsvarasom
verksamhet vid förhållanden i fred, inför och under höjd beredskap,gäller normala

svåra påfrestningar fordrar räddnings-vid samhället i fred och olyckor som
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.tjänstinsatser samt

och C redogjort för föränd-Utredningen har i kapitlen med bilagorna B2-3 --
fredsräddningstjänsten underi verksamheten inom civila försvaret ochringarna det

årenåren, utvecklingstatsmakternas principbeslut totalförsvaretsde senaste om
regelverket myndigheternas och uppgifter. Bilaga Dde1997-2001, samt tre ansvar

innehåller myndigheterna redovisat iöversikt det material deöver tresom pro-en
vårengramplaner och anledning särskilda uppdragmed 1996.rapporter av

någraUtredningen i kapitel processbeskrivningar för tjänsteom-har s.k.4 genom
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råden beskrivit flödet från initiativ till "färdig produkt. har skett bak-Det mot
grund bl.a. LEMO:s överväganden. Till underlaget för utredningens analys hörav
vidare utgångspunkter.redogörelser i kapitel for antal allmänna5 dessaEnett av
utgångspunkter statsmakternas överväganden förnyelse omställningoch iär om
den statliga förvaltningen och styrningen i generella myndigheternastermer av
verksamhet. Utredningen har i det sammanhanget beskrivit den beho-även syn

och formerna för stöd till regeringen myndigheternaoch redovisadesvet av som av
den kommitté i början såg1990-talet verksamheten vid de s.k. stabs-översom av
myndigheterna. redogörelse för regeringens beslut medEn anledning kommit-av

ingår ocksåténs förslag i kapitlet.

Redogörelsen för utgångspunkternade allmänna i kapitel fortsätter med be-5 en
ÖCB:s,skrivning principerna för styrning myndigheterna inom SRV:s ochav av

verksamhetsområden. frågaSPF samordning framskjutenBehovet i di-är:s av en
innehållerrektiven. Kapitlet innebördden bakgrunden redogörelse för denmot en

begreppet samordning har inom det civila försvaret inför och under höjd bered-
skap. Utredningen har därefter redovisat vilka allmänna krav skamer som vara
uppfyllda för den organisation myndighet effektiv.skaatt utgört.ex.som en vara
Utredningen pågårhar beskrivit det arbete utförts inom utredning-eller andrasom

vilkas arbete har betydelse för fortsatta betänkandet,de övervägandena i ochar,
har kortfattat redogjort för de synpunkter de myndigheternas verksamhettre

andra redovisat for ingårutredningen. kapitlet slutligen översiktIsom organ en
organisation inom arbetsområdeoch utredningens i antal andraöver ettansvar

länder.

Utredningens överväganden i detta kapitel

Utredningens uppgift hur uppgifterna bör fördelas och hurär övervägaatt gräns-
dragningen övrigti bör mellan myndigheterna. Bedömningarna ska ske medvara
hänsyn till bl.a. den helhetssyn i tilltotalförsvarspropositionen och densom anges
kommunalisering har inom ocksådet civila försvaret. Utredningen skaägtsom rum
föreslå de förändringar hos de föranle-berörda myndigheterna övervägandenasom
der. Förslagen ska inte omfatta någon sammanläggning dessa myndigheter.av

Redovisningen här i kapitel börjar med översikt det hittills i betänkandet6 överen
redovisade materialet och de bedömningar har särskild betydelse för de fort-som

övervägandena. Utredningen redovisar sina synpunkter ledningssystemet.satta
framgår vidare nivå-Det hur utredningen bedömer behovet samordning olikaav

i olikaoch faser hotskalan. Utredningen så huvudfrågankommer fram tiller av om
hur och uppgifter förhållandetska fördelas mellan de myndigheterna ochtreansvar
till andra nivåerolika i verksamheten. Utredningen behandlar avslut-organ

frågorningsvis i kapitlet har med personalens kompetens berörgöraatt samtsom
uppgifter och organisation för Totalförsvarets chefsnämnd hanteringen inomoch
statliga frågormyndigheter gäller frivilligorganisationerna.av som
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Faktorer särskild betydelsehar6.2 som

för utredningens överväganden

6.2.1 Sammanfattning det hittills redovisade materialetav

faktorer hittills i de bedöm-Flera i det redovisade materialet betänkandet och-
utredningar gjort särskild bety-ningar statsmakterna, myndigheter eller harsom -

for utredningens fortsatta överväganden. gäller utredningen detdelse Det som ser
framför allt följande:

Bakgrunden till den nuvarande myndigh etsstrukturenEl

Totalförsvarets olika delar hade i början 1980-talet blivit allt beroendeav mer av
årsvarandra. ökade betydelsen samverkan och samordning. EnligtDetta 1978av

j försvarskommitté fungerade samordningen emellertid inte tillfredsställande. Kriti-
riktades nivån,framför allt den centrala bristerna innebar problemkenl mot men

I nivåer inom civila Räddningstjänstkommittén ladeandra det försvaret.även
räddningstjänsten i fred.motsvarade synpunkter behovet samordning inomav

Överstyrelsen ÖEF ÖCB.årför ekonomiskt försvar ombildades till Den1986 nya
myndigheten inom helaskulle för samordning beredskapsförberedelsernasvara av

civila försvaret. Beslutet innebar vidare verksamheten inom det civila för-det att
delades i funktioner med sin funktionsansvarig myndighetantalsvaret ett var
nivå.central

ÖCBSamtidigt bildades SRV. räddningstjänstmyn-kom till centralaDensom nya
fråndigheten verksamhet Statens brandnämnd och Civilförsvarsstyrelsen,övertog

båda också insatser vidlades ned. SRV fick för beredskapen föransvaretsom
åtgärderkämenergiolyckor och för vid farligt gods.transport av

hade år uppgift Bered-SPF inrättats tidigare med utföra uppgifterett att som
upplysningsnämndskapsnämnden för psykologiskt försvar och Totalförsvarets

hade for.svarat

påLEMO:s slutsatser uppgiftsfördelningen centralE om
nivå

ÖCB,konstateradeLEMO fördelningen uppgifter och arbete mellan SRVatt av
och i del avseenden och ibland ledde till dubbelarbeteSPF oklar dettaatten var
och resurskrävande revirdiskussioner.

I:EMO flera exempel oklarheter i uppgiñsfördelningen och föreslog attgav
och skulle i samarbetet inom deOCB SRV uppdrag prövaatt gemensamt om

bådaredovisade områdena kunde myndigheterna konstaterade iutökas. De en pro-



memoria till regeringen fördelning hade utvecklats mellandenatt ansvaretav som
dem väl etablerad och föreslog följaktligen inga förändringar.var

ÖCBSom omedelbart resultat arbete utarbetade och genomfördeLEMO:sett av
budgetåret Målet några årsunder 1993/94 besparingsprogram. siktett attvar
olika administrativa åtgärder och viss personalminskning reducera kost-genom en

naderna med milj. kronor. Resultatet blev besparing ungefär denna10ca en av
budgetåretstorlek fr.o.m. 1993/94.

Enligt uppfattning det möjligt genomföra väsentlig redu-LEMO:s även attvar en
cering antalet anställda vid SRV:s räddningsskolor. SRV borde i den översynav av
utbildningsverksamheten verket hade inlett belysa konsekvenserna redu-som av en

någoncering kapaciteten och nedläggning skola.eventuellav en av

påbörjade under budgetåret både centralaSRV 1993/94 den för-översynen av
valtningens organisation utbildningsverksamheten. Centralförvaltningenoch av
genomgick den juli omorganisation. omorganisation innebar bl.a.l 1994 Dennaen

prioritering de verksamhetsområden for vilka statsmakterna hade höjt ambi-en av
tionsnivån farligt kernikalie-gods, beredskap kärnenergi- ochtransporter motav-
olyckor internationella vidareden verksamheten. Organisationen anpassadessamt
till de förändrade förutsättningarna for planering räddningstjänsten under höjdav
beredskap. Förändringarna skapade förutsättningar förstärkningarför kompe-av

och resulterade i organisationen anställda.minskades med totalt 15tensen att ca

SRV har med anledning också gjort verksamhe-LEMO:s förslag översynav en av
vid verkets skolor. Verket konstaterar i redovisningen till regeringen eñer-ten att

frågan reguljär utbildning åren anläggning-under de varit mindre vadänsenaste
kunnat eñerfrågeminskningproducera. har till delDenna kunnat mötasstorarna

efterfråganutbildning, intäktsñnansierad. SRV bedömerär attgenom annan som
utbildning för yrkes- pliktpersonal tilloch kommer öka med fram25 %att

innebär i fall produktionsapparaten1998. Det i det läget kommeratt att vara
fullt utnyttjad. tillkommandeEn faktor utbildningen personal för deärannan av av
statsmakterna föreslagna civila beredskapsstyrkorna.

Enligt harSRV det den redovisade bakgrunden inte funnits genomföraskälmot att
några strukturella förändringar utbildningsorganisationen. Skolornas verksamhetav
sågs emellertid år förrådsperso-under med hänsyn till minskningden1995över av
nalen blev följden kommunerna för hanteringen denövertaratt ansvaretsom av av
statliga räddningstjänstutrustningen och andningsskydden.av

ÖCB:s årEI Utökning uppgifter underav senare

ÖCB har år fåttunder flera uppgifter. förMyndigheten skasenare nya svara sam-
ordning och inriktning frågor gäller användningen totalforsvarspliktigaav som av

tjänstgör med civilplikt. Beslut ersättning till kommunerna för deras bered-som om
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skapsförberedelser och utbetalning beslutadede beloppen är ett annat nyttav an-
svarsområde. sakSamma gäller den samordning forskning för det civila försva-av

OCB för.ret som numera svarar

Ökad kraft vidareska enligt statsmakterna läggas uppföljning och utvärdering
verksamheten inom det civila försvaret.av

FörhållandetEI stat-kommun

Statens roll kommunerna formulera nationella mål för olika delargentemot är att
den kommunala verksamheten och bl.a. lagstiñning de formellaattav genom ange

för kommunernas arbete. Regeringen det angeläget frånäratt attramarna anser
statsmaktemas sida följa utvecklingen inom olika områden i den kommunala verk-
samheten. viktDet det finns rimlig balans mellan krav ochär stor attav en resurser
och kvaliteten i kämverksamhetema går upprätthålla. förändradEn styrningatt att

den kommunala verksamheten inte aktuell.ärav

Strävan inom det civila försvaret föra och uppgifter från tillatt över statenansvar
kommunerna har tagit sig iuttryck lagen 1994:1720 civilt försvar. Kommu-om

ska verka för samordning statliga myndigheters, kommunens, landsting-nen en av
och den kyrkliga kommunens beredskapsförberedelser nivålokal harets men

inte befogenheter direktiv. Kommunstyrelsen det kommunala led-att ärge som-
ningsorganet ska i stället efter ståndtill samråd mellan kommunensträva att ett-

berördaoch organ.

träddeSamtidigt lagen civilt försvar i krañ fick kommunerna änd-som om genom
ring i räddningstjänstlagen i uppgift vidta kompletterande åtgärder för rädd-att
ningstjänsten under höjd beredskap. Genom denna komplettering ska den kommu-
nala räddningstjänsten med sin organisation anställda och meduttagnaav personer
civilplikt undsättningsenhetema i den tidigare statliga civilförsvarsorganisa-ersätta
tionen.

ÖCBde särskildaEtt uppdrag fick i förberedelsearbetet inför års1996av to-som
talförsvarsbeslut avsåg överföring ytterligare frånuppgifter till kommu-statenav

ÖCB har visat möjligheter tydligare samla och till denattnerna. ansvar resurser
nivån.kommunala

påCl Helhetssyn och uppgifter ifred och krigansvar

bredare spektrumDet hot och risker statsmakterna tecknar i totalförsvars-av som
beslutet leder till helhetssyn bör prägla åtgärdersamhällets dessa hotatt moten
och risker. Helhetssynen totalt effektiv rationelloch hanteringsettger en mer av
samhällets åtgärder.
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hela hotskalanUppgifter iD

civila försva-breddat detstatsmakternainnebärsäkerhetsbegreppetvidgadeDet att
internationellainom detverksamhetomfattauppgiñer tilloch ävenattrets ansvar

verksamhetsamhället i fred.påfrestningar Densvåraåtgärderområdet och mot
skaplanerar förförsvaretdet civilauppgifter inom göramedmyndigheternasom

möjligtdet att

livsnödvändi försörjning,civilbefolkningen,1 Värna trygga gen
bidra till För-ochsamhällsfurzktionernaviktigastesäkerställa de

våroch vid krigvid isvarsmaktens förmåga väpnat om-angrepp
värld;

och humanitärafredsfrämjandeinternationella insatser;Genomföra2
och

påpåfrestningarsvårasamlade förmågasamhälletsStärka3 mötaatt
ifred.samhället

ansvarsprincipentillämpningFortsattD av

fattasbeslutenfortsättningen.i FörtillämpasAnsvarsprincipen ska attäven som
fordrasriktigaolika behovmellanavvägningamahåll bli förenliga ochskilda ska

ansvarsnivåer iochlednings-samtligasamordning. gällerochsamverkan Detta
samhället.

godsfarligtvidoch olyckorKemikalieolyckorD transport av

samordningenberörrad förslagframriskutredningen har lagtochHot- avsomen
Förslagenfarligt gods.olyckor vidkemikalieolyckor ochåtgärder transportmot av

båda verk-uppgifter inom deochnuvarandeutökninginnebär SRV:s ansvaraven
regeringskansliet.närvarande inomförsamhetsområdena. Betänkandet bereds

ÖCB:s och uppgifteriförändringarförslag tillD ansvar
enligt programplanen

ÖCB i förstaföravdelastatsmakterna skaföreslår programplaneni attatt resurser
infrastruktur.och Ipersonalförsörjningförmågan i ledningssystem,hand höja av-

ÖCBfunktioner haroch inomfunktionerolika uppgifter, mellanmellanvägningen
led-civila försvaretsprioriterat detskälethotskalan detåtgärder inom helaför av

infrastrukturen.personalförsörjningochningssystem samt

tillgodosesgenerellt ska kunnasamordninghelhetssyn ochbehovet ärFör att av
för pla-inriktninghittills skapaviktigaredet enligt OCB änännu att gemensamen
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ÖCBnering och resursfördelning. operativa planeringDen samordnar skasom
utformas bl.a. i syñe slå fast vilka planeringsgrunder gäller. särskiltEttatt som
viktigt den planering ska åtgärdergrund för underutgörmoment som vara en en
anpassningsperiod. Uppföljning utvärdering inomoch det civila försvaret ska sam-

så fårordnas, statsmakterna aktuell och heltäckande bild hur reformenatt en av
slår igenom i planering och genomförande. ökad samordning civilt-militärtEn ska

ÖCB ÖCB:seftersträvas. i det här sammanhanget roll samord-även attanser som
forskning bör förstärkas.avnare

ÖCBdet gäller samhällets åtgärderNär vid svåra påfrestningar ifred föreslår bl.a.
myndigheten ska fungera planerande förberedandeochatt ettsom organ rege-

ÖCBringen i hela hotskalan och fåri sin instruktion denna uppgiñ. börDetatt
ÖCBskapas beredskap inom tillsammans med vissa andra myndighetsre-en som,

ska kunna utnyttjas regeringen vid påfrestningar.allvarligasurser, av

i områdetInom internationella fredsfrämjande och humanitära föreslårinsatser
ÖCBl bl.a. den övergripande roll- och ansvarsfördelningen för den internationel-att

l ÖCBuppgiften följer den nuvarande ordningen inom civiladet försvaret och att
således får det samlade för den övergripande inriktningen och samord-ansvaret
ningen det civila försvarets verksamheter för internationella fredsfrämjande ochav
humanitära insatser.

D SR förslagV.s till och uppgifter enligt programplanenansvar

har under förstaSRV delen fått1990-talet rad Ambitionsnivånuppgifter.av en nya
har statsmaktemas beslut höjts inom områdenabl.a. farligttransportergenom av
gods, beredskapen kämenergi- och kemikalieolyckor i den internationellamot samt

Ändringarnaverksamheten. i räddningstjänstlagen kommunernas planeringom av
räddningstjänsten under höjd beredskap ocksåhar förändrat förutsättningarna för
verksamheten inom Verket kundeSRV. redan i den föregåendenärmast pro-
gramplanen tillplaneringen de ändrade förutsättningarna låteroch deanpassa
grundläggande prioriteringarna gälla i den aktuella programplanen.även nu

utgångspunktmedSRV pekar i dessa prioriteringar områdenantal därett sär-
skilda satsningar ska genomföras under programplaneperioden: det förebyggande
arbetet, tillsyn, uppföljning och utvärdering, organisation för räddningstjänstenny
under höjd beredskap, effektiv och säker varning och information till befolkningen,
förändrat för befolkningsskydd i krig och internationellt samarbete.system

någraSRV föreslår inte förändringar i och uppgifter för verkets delansvar men
pekar i planen statsmaktemas beslut med anledning frånförslagen Hot-att av
och riskutredningen och Utredningen civila för internationell kata-insatserom
strof- och flyktinghjälp kan komma leda till förändringar i verksamheten.att



uppgifterochförändringar iförslag tillSPFE ansvar:s
programplanenenligt

innebärPsykologiskt försvarmålet funktionenföreslår utökning förSPF somen av
myndighe-hotskalan.åtgärder i hela SPFska kunna vidtamyndigheten attatt anser

svåravidnärvarandeobservationergenomföra bl.a.måste få för attten resurser
vidmakthållande kunska-insatser,till internationellai samhället, stödstörningar av

och risker ianledning hotmedinfonnationsberedskapinformation och avper om
vidinformationsverksamhetenråd förutarbetande allmännafredssamhället och av

viktiga samhällsfunlctioner.störningar iallvarliga

uppdragsärskildamed anledningMyndigh förslagCl eternas av

ÖCB möj-från regeringenuppdragenanledning de särskildamed övervägthar av
ingåruppgifter till kommunerna. Iytterligareföralighetema rapportenöveratt

skyddsrumsbyggandet.låneñnansieringtillförslagbl.a. ett av

ÖCB:s till denäganderätteni denna delenligt analysbörKommunerna överta ma-
Myndighetenhöjd beredskap.underräddningstjänstenavsedd förteriel ärsom

tillöverföring kommunernafinns skälvidare det övervägaattatt ansva-avenanser
dispo-därmedskullematerielen.för anskaffning Kommunerna ävenävenret av

ändamålet.närvarande används förförde medel somnera

ÖCB:s skydds-låneñnansieringuppfattning lämplighetendelar inteSRV avavom
fortsättningen skaiskäl föroch redovisar flerarumsproduktionen ävenatt staten

höjdunderräddningstjänstenavsedd förden utrustninganskaffa och äräga som
skyddsrumsproduktionenföreslår iVerketberedskap. ett nyttrapportegen omen

belastning ad-minskaddärmedförenklingar ochinnebärplaneringssystem ensom
myndigheterna.statligaberördaoch deministrativt kommunernasett

och freds-försvaretdet civilainflytande inomInternationellt
räddningstjänsten

ÖCB verksamheten.internationellai detsitt deltagandeökatunderhar senare
åtgärder utbyteförtroendeskapandenärvarandeomfattar förAktiviteterna samt

humani-fredsfrämjande ochinternationellainom detverksammamed del organen
Partnerskapdeltagande iSveriges PFF-programmetområdet. förInomtära ramen

ÖCB infor-förcivila försvaretsammanhållande inom detFred harför ett ansvar
aktiviteter.samordningenkontaktutbyte ochmation, av

verk-på SRV.ställs bl.a. EU:sbetydande kravmedförtEU-anslutningen har att
kemi-beredskap förförebyggande ochräddningstjänstområdet berörsamhet av

sjösskemikalieutsläpp tillochSeveso-direktivet, olje-s.k.kalieolyckor det samt
inredirektiv till följd EU:sräddningstjänstfrågor i övrigt. Nya gränseratt upp-av
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fårexisterahört konsekvenser för arbetet med farligtävenatt stora transporter av
stårgods. delvis i till strävandena avreglera och decentraliseraDetta motsats att

inom den svenska offentliga verksamheten.

ocksåmedverkar i hög grad i internationellt samarbete inomSRV för detramen
nordiska samarbetet, internationella konventioner och FN-verksamheten. gällerDet
framför allt samarbetet inom räddningstjänsten, bl.a. insatser vid olje- och kernika-
lieolyckor till sjöss, miljö- och industriolyckor kämtekniska åt-och olyckor, samt
gärder olyckor vid farligt gods.mot transport av

påSynpunkterD i omvärlden de myndigheternas verk-tre
samhet

Utredningen har vid antal överläggningar och andra kontakter med före-ett stort
trädare for regeringskansliet, ledningen vid centrala och regionala statliga myndig-
heter, kommuner och organisationer inhämtat synpunkter verksamheten vid de

myndigheter utredningens iarbete första hand Redovisningen i be-tre som avser.
tänkandet urval synpunkter har särskild betydelse för utredningensär ett av som

framhållitöverväganden. Utredningen har Synpunkterna givetvis baseradeäratt
kunskaperna hos tillfrågadeoch de förutsättningarna för verksamhe-var aven om

inom det civila försvaret och fredsräddningstjänstenten

så samstämmig uppfattningDet hos myndigheter och andraär gotten som organ
ÖCB:sutredningen haft överläggningar med roll inom det civila försvaretattsom

ÖCBotydlig. har visserligen områdendel offensiv framtoning iär en en men
andra avseenden profilen låg. gäller framförDet allt samordningsverk-är senare

ÖCBsamheten. har framhållit för utredningen uppfattningar idessaatt stor ut-
sträckning beror mångabrister i kunskaperna hos den roll och de befogenhe-om

myndigheten har.ter som

SRV inom ansvarsområdethela fred-krig mycket aktiv myndighet.anses vara en
SRV:s sig i arbetsuppgifterna bidrar till rollen tydlig.sätt göraatt attengagera

beror enligtDenna tydliga roll bedömningar företrädare för andra gjortsom organ
harmyndigheten omfattande verkställighet med bl.a. tillsyn, norrngivning,att en

utbildning tekniskt och organisatoriskt utvecklingsarbete inriktad fredstidasamt
förhållanden. del åtgärderna emellertid avsedda för verksamheten iEn stor ärav
krig. Företrädare för flera de utredningen haft överläggningar medav organ som

SRV:s arbete alltför fokuserat detaljer i verksamheten hos bl.a.att äranser
kommunerna.

Även SPF roll präglas enligt de redovisade omdömena tydlighet. Verksamhe-:s av
enligt flertalet tillfrågade myndigheter någotoch andra knappast iärten organ av-

seende kontroversiell för andra berörda myndigheter och övriga arbeteDetorgan.
bedriver inomSPF för verksamheten inom hela civila försvaret viktigt områdeett
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svårtbegränsade harmed sinaProblemet SPFöverlag uppskattat. är attär resurser
nivån. allraregionala och lokala Denå budskap, särskilt till denmed sinaatt ut

bedömerövrigatillfrågade myndigheterna ochför deflesta företrädarna organen
åtgärderutvidgas tilländå naturligt myndighetensdet ävenattatt avseansvarsom

i fred.svåra påfrestningar samhälletolyckor ochvid stora

behovet styrningutveckling ochStatsförvaltningensD av

statliga för-med denriktlinjer för arbetetforvaltningspolitik skaRegeringens ge
verksamhetsformerlednings- ochorganisation och struktur,valtningens samt styr-

budgetpropositionen foröverväganden iverksamheter. sinaningen statliga Iav
omprövnings- och förnyelse-budgetåret inriktningen det fortsatta1994/95 om av

åren nödvändigt medblirunder deregeringen detarbetet konstaterar närmasteatt
till minskade kost-strukturförändringar, lederomfattande organisations- och som

servicenivå.långt bibehållenså möjligtnader och en

ochmyndigheterna tydligarekommitRegeringen har efter hand ettatt styra mer
fått ochmyndigheterna ökatmålinriktat tidigare. Samtidigt har störresätt än iansvar

mål-hjälp ochutsträckning medRegeringens styrning sker ibefogenheter. stor av lfortlöpandebudgetprocessen.för den utvecklade Ettresultatstyrning inom ramen i
utvärdering i den statliga verk-uppföljning ochtill utvecklaarbete syftar attsom

många år.pågårsamheten sedan g

Stöd stabskaraktärD av

stöd1990-talet del detkonstaterade i börjanStabsutredningen att somen avav
den karaktä-frågor statsförvaltningeni ledningenregeringen behöver är avom av

särskiltmyndigheterlämpligt finns hosdet kan ärattatt somvara resursernaren
uppgifter-uppdelningbistå Utredningen föresloginriktade regeringen.att en av

området. Förslagetuppgifter inomrenodling ochinnebar en av ansvarna som
synergieffekternai stället ville tillvaraemellertid inte regeringen,godtogs tasomav

i verksamheten.

på organisationmyndigheternaseffektivitet iKravenD

förhållandet effektermellan debrukareffektivitet i offentlig verksamhetMed avses g
åtgärder kostnaderna foruppnår sina ochmyndigheteller resultat igenomsom en

i lämpligt avvägddiskuterar antal kravverksamheten. Utredningen ut-ett som en
effektiv enkel ochverksamheten skauppfyllda försträckning bör att varavara -

arbetsformerfungerande ochtydlig roll, kunnighet och kompetens, samtstyr- an-
passning till de internationella behovet.



anknytning tillAndra utredningar med uppgifter harCl som
på nivåuppgiftsfördelningen central

civila F-utredningen har lagt framUtredningen det försvarets finansiering CFom
försvaret.förslag till principer för finansieringen verksamheten inom det civilaav

Utredningen har bl.a. föreslagit den del länsstyrelsernas anslagsmedelatt somav
går till beredskapsverksamheten läggas i den ekonomiska planeringsramenska

alltså föremål försvaretsför avvägningar inom för hela det civilaoch ramenvara
verksamhet.

innefattar forekonomiska planeringsramen för det civila försvaret kostnadernaDen
verksamhetsområdetuppgifter inom fredsräddningstjänsten ochSRV:s transporter

påpekat principen ifarligt gods. CFF-utredningen har detta strideratt mot attav
ingå beredskapsåtgärderska endast medel för säkerhetspolitiskaramen som avser

svårt rättvisande delakriser och krig. enligt CFF-utredningenDet är sättatt ett
åtgärder sådantSRV:s kostnader i renodlad fredsverksamhet ochupp som avser

åtgärdergäller inför höjd beredskap. beror enligt CFF-utredningenDettasom
så uppnåarbetet inom sker integrerat, verket ska de samordningsvins-SRV attatt

möjliga.ärter som

försvarets ledning och strukturUtredningen Fä 1995:01 för utvärdering av
framhåller måstetydligare hittillsi delbetänkande statsmakterna ännu änett att

strukturförändringarklargöra förutsättningarna för omfattande och kravenmer
styrning.

ledningsövizirzg genomfördeUtredningen Fä 1994:07 regeringskanslietiom
depanementsvisa genomgångar vilket förstaunder hösten och spel,1995 ettvar

i belysaplanerad ledningsövning. Syftet inom varje departementmoment atten var
särskild krisledningsorganisation. Samtliga har i detbehovet departementav en

uppnått måleti för övningen. tillämpningsövning förförsta Enmomentet stort sett
personal inom nyligenregeringskansliet har genomförts.

på nivåOrganisation uppgifter central i andra länderE och

nivåFörutsättningarna för organisation inom det civila för-och centralansvar
ingårvarierar mellan olika översikt i betänkandet vi-länder. Densvaret m.m. som

ocksåländerna valt skiftande lösningar.mycketattsar

länsstyrelserna6.2.2 ochKommunerna

Kommunerna

fåtthar tillkomsten civilt försvar ökatlagenKommunerna ettgenom av om ansvar
uppgifternaför inför och under höjd beredskap. utredningen tidigare redovi-Som
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uppgifterhåller skaffa sig verktygen för kunna för dede stats-att attsat svara
fråga organisationålagt i huvudsak planering ochmakterna dem. Det är avom

krigsorganisationen.personal tillrekrytering och utbildningverksamheten samt av
också statliga utrustningfor hanteringen denskaKommunerna ärsomavsvara

höjd beredskap.befolkningsskydd och räddningstjänst underavsedd för

Många beredskapsförberedelserna kommunsty-har lagt förkommuner ansvaret
säkerhetschefer eller beredskaps-i allmänhet har särskilda tjänstemänrelsen, som -

andra ligger detför de dagliga uppgifterna. kommunersamordnare med Iansvar-
verkställig-för räddningstjänsten ochpolitiska den nämndansvaret som svarar

slagansvarig för räddningstjänsten i fred.heten förvaltningen Sammaär avsom
också åtgärder lokalför de behövsolikheter i organisationen förekommer som

blinivå påfrestningarna fred samhället kani samband med de svåra i utsattsom
Åtskilliga krisgrupp eller bered-har under kommunstyrelsenför. kommuner en

låter räddningstjänsten skötavarierar. Andraskapsgrupp benämningarna t.ex.-
svåravidkommunala förvaltningar fordrasden samordning mellan olika t.ex.som

vattentillförseln.långvariga omfattande avbrott iSnöoväder, elavbrott eller De
Samordningeni allmänhet goda.praktiska erfarenheterna verksamheten ärav

och fyllernivå företag och enskildalokal minskar problemen för myndigheter, av
det skälet väsentlig ñmktion.en

område karaktäriseras förUtvecklingen inom den kommunala räddningstjänstens
i kommunalförbund ellersamverkan mellan kommunernärvarande ökandeav en

integrering organisationen mel-civilrättsliga mellan kommuner.avtal En avgenom
ocksåräddningstjänsten, harförvaltningen, bl.a.lan olika den kommunalagrenar av
läggeralltfler kommunerinom kommuner. Till bilden hör vidareskett del atten

förvägåtgärder förhindra olyckor eller i be-tidigare skaän sommer resurser
inträffar.verkningarna de olyckorgränsa somav

räddningstjänsten deltar regel i deLednings- utryckningspersonal inomoch som
katastrof-för den internationellahjälpinsatser SRV genomför inom ramensom

ingått anställda ioch flyktinghjälpen. Flera kommuner har avtal med verket attom
kunnavarsel ska inställa sig förderas räddningstjänstorganisation med kort att

sådanamedverka i hjälpinsatser.

Länsstyrelserna

under höjd beredskap harLänsstyrelsernas och uppgifter inför och genomansvar
förändrade. Risken hartillkomsten lagen civilt försvar blivit i hög grad är,av om

överläggningarframhållits haltdet företrädare för olika utredningenav organ som
ÖCBsvårt hitta sin roll i den verksamheten.med, länsstyrelserna haratt att nya

personal inom länsstyrel-söker brygga utveckling kompetensen hosöver genom av
varje länsstyrelse för arbetethar ställt tjänsteman till förfogandeSRVserna. en

med de förändrade uppgifterna.

hittillsi uppgifter för regionala myndigheten harOklarheter och befogenheter den
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hämmat länsstyrelsernas verksamhet vid påfrestningarsvåra på samhället fred.i
länsstyrelser har svåraFlera emellertid vid långvarigaSnöoväder eller elav-t.ex.

brott efter till stånd någon slags samordning åtgärder.samhälletssträvat att av
del och riskutredningensHot- förslag syftar till länsstyrelsernaEn tyd-att ettav ge

iligt de här sammanhangen befogenheter ingripa olikamed slagsamt attansvar av
tvångsåtgärder det blir nödvändigt. eventuellt genomförandeEtt dessa för-om av

fåttslag starkt stöd remissinstansema innebär länsstyrelserna blirattsom av- -
skyldiga vidta förberedelser för ledning åtgärdersamhällets den regionalaatt av
mvan.

mycket klar roll har länsstyrelserna redan inomEn räddningstjänsten. gällerDetnu
både tillsynen åtgärderna i kommunerna och den operativa verksamheten, närav

inträffatdet olyckor fordrar samverkan mellan kommuner och läns-stora närsom
styrelsen för räddningstjänsten. räddningstjänstenInom vidövertar ansvaret ut-

radioaktiva frånsläpp kärntekniska anläggningar har länsstyrelsernaämnen ettav
s.k. primäransvar. Erfarenheten visar svårtemellertid det inom samtligaäratt att
verksamhetsområden upprätthålla det kunnande och den kompetens uppgif-som

fordrar. Tillsynsverksamheten har hittills i biståndutsträckning skett medterna stor
från det operativaSRV. samordningsarbetetI använder länsstyrelserna ledning-

frånspersonal kommunernas räddningstjänstorgansation.

Svårigheterna för länsstyrelserna ha tillräcklig kompetens har lett tillatt attegen
räddningstjänsten i kommunerna själva ofta kontakt med for diskuteraSRVtar att
frågor inom sakområden normalt i första hand hanteras länsstyrelserna. Detsom av
förekommer också sådanaskäl inom områdenSRV vänder sig direktattav samma

kommunerna.till

Ledning via3 hela hotskalaninsatser i

6.3.1 Allmänt kraven på systemetom

måste finnas i förvägDet fastställt samhällsorgan olikaett gör attansvar som
nivåer för ledning och fattar de beslut fordras allvarlig händelsenärsvarar som en

inträffat.har Utredningen har i kapitel redogjort för ledningssyste-2 organen
nivåerolika inom det civila försvaret regeringen, civilbefälhavarna, länssty-mets -

relserna och kommunerna. redovisats i avsnitt i föregåendeDet och avsnitt5.4som
behovet samordning förändrar inte det starka behovet ha välfun-attom av av en

gerande ledningskedja för hantering olika slags påfrestningar hela hotskalaniav
fred-krig. breddade hotbildenDen kräver ledningskedjan balanseradtvärtom äratt
och verksamheten förberedd så de ansvariga snabbt och effektivt kanatt organen
börja fungera i ledningsrollen det behövs.när

Totalförsvarets civila och militära delar ska alla ledningsnivåer samverka och
stödja såvarandra, effekten den samlade verksamheten blir den bästa möjli-att av

Försvarsmakten har i Försvarsmaktsplan föreslagit1997 antalet försvars-attga.
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0rdförsvarsområden med andrahittills kommerområden ska minska. Fler attän
civil-angelägetmening detEnligt utredningenslän.omfatta är attän ett enmer

ändå kanoch länsstyrelsenFörsvarsmaktenmellansamverkan länsnivåmilitär på
ska fungeraledningssystemetförutsättning försäkerställas. ävenDetta är atten

höjd beredskap.under

orsaker ellerhändelsensledningssystemetgrundläggande kravetDet oavsettär att
hela landet. Omledningmedge kontinuerligverkningar ska över resurserna som

principen be-tillämpningenkrig knappa, kanstår för ledning itill förfogande är av
områdena kravi landet.riskutsatta Etttill dehöva begränsas är attannatmest an-

hotskalan fred-i helaska desammasvarsförhållandena och ledningsmönstren .vara
krig. ..

lägre led-myndigheter och andracheferhör vidareTill kraven att samt organ
erforderligaverkställafatta ochningsnivåer samverkasjälvständigt ska kunna samt

lokala ni-åtgärder denfordrassärskilt viktig detprincip blirbeslut. Denna när
fåttberedskapvid höjdframgått inför ochvån. har kommunerna störreSom ett

låtanödvändigtnivå detbefogenheter saknastidigare. Om är attän enansvar
nivån.högreåtgärdsbehovet vidare till denbedömningen närmastav

.
från ansvari-deinträffat ochefter händelse harkunna ske tidigtLedning ska att en

fördetPå många arbetsplatser finnsdessaordinarie arbetsplatser. resurseravgas
skydd föri del fallkrig fordras häretablerade kontaktnät.ledning och I ett per-en

funk-skydd försambandsmedeli form bl.a.tekniskt stödsonalen, samt ettett av
innebärelförsörjningen.telekommunikationerna och Dettaitionssäkerheten att

Ledningbekämpning.motstå ochsabotageska kunnaledningssystemet t.ex. annan
ABC-stridsmedel.vid insats medi krig kan behöva utövas även

från arbetsplatsnormalleda verksamhetBetydelsen kunna accentuerasatt avenav
samladestärka samhälletskunnainom det civila försvaretden uppgiften attnya

bered-påfrestningar i fred. Ledningssystemetssvåra samhälletförmåga mötaatt
flexibili-händelseutvecklingens krav. Storförmåga tillska kunnaskap och anpassas

iledningskapacitet och demåste användningen just denfinnas i öv-tet resurserav
Förhållandena ständiguppstått. kräverharfordras i situationenrigt upp-somsom

säkerställas.ledning i alla lägen ska kunnamärksamhet om

ledningskedjanstarka6.3.2 Den

nivåer i krig fyraTre -

förutsättningnödvändigledningsorganisationväl etablerad och kompetentEn är en
fred-i hela hotskalanpåfrestningarna olika slagsamhället ska kunna klaraför att av
före-omfattarverksamhetfredsräddningstjänstenscivila försvarets ochkrig. Det

genomförandeochförberedelser för insatseråtgärder, olika slagbyggande avav
organisationen skahändelseroönskadebegränsar skadorna. Allainsatser somsom



på-vid i varje fallnågon lokala. Händelseförloppeti meningingripakunna ärmot
sker och effektemasannolikt i liten skala. Om detfrestningari fred börjar ofta som
i hand regio-någon form styrning förstasprider sig, fordras dethändelsen avav

omfattandeområden i landet ochnivå. Slår händelsen mycketnal ärmot stora en-
mellannödvändigt med samarbetekan blibefolkningen berörd detdel ävenettav -

nivå samspelet ska ske ellerbeslut central hurförutsätterlän. Det att styr-om
många aktörer ibl.a.Behovet samarbete berorcentralt.ningen attutövas av

olika terri-de ofta verkar inomska bidra med insatser ochsamhället i allmänhet att
områden.toriella

åtgärdernivå gripa medmåste myndigheter varje kanfinnasDet somen- -
läns-räddningstjänst, kommunen,kommunalolika slag. Om det är t.ex. svararav
nivå.respektive centralåtgärderna lokal, regionalregeringen forstyrelsen och

åtgärder med andra ord desammasamhälletsDe ärstyr un-som agerarorgan som
tvåhöjd beredskap finns detundantag. Underhöjd beredskap medder ett organ-

nivå och civilbefälhavarenlägre regionalregionala planet -länsstyrelsendet
civilområdet,inivå. for ledningregional Civilbefälhavarenhögre somsvarar
militär verksamhetmellan civil ochbestår ömsesidiga beroendetflera län. Detav

enkel och tydlig led-behovethöjd beredskap understrykerinför och under av en
nivåerna regionalt och centralt.för de -lokalt,ningsorganisation tre

1995:19 Etti sitt huvudbetänkande SOUriskutredningen behandladeochHot-
störningar i vik-vid allvarligafrågan ledningsorganisationensäkrare samhälle om

angelägetUtredningen fram till detsamhällsfunktioner. komtiga använ-att attvar
länsstyrelsen ochräddningstjänsten kommunen,ledningskedja forda samma som -

beslut griperframhållas regeringen, det fordrasskaDetregeringen. att somom
ochverksamheten.myndighet för Som Hot-flera län, kanöver utse att svaraen

berördai deframhöll skulle det kunna länsstyrelsenriskutredningen ettvara av
harförvaltningsmyndighet. Regeringeneller centralcivilbefalhavarelänen, enen

myndighet ledaregional eller centralmöjlighetermotsvarande attsätt att utse en
verksamheten, kanregeringen själv ska förräddningstjänsten i flera län. Om svara

bidra med stabsper-eller regionala myndigheterbli nödvändigt for centraladet att
ledningsorganisationen iför bedömningar inomsonal eller olika slagexperter av

regeringskansliet.

indelning iförslag tillsig bakom riskutredningensUtredningen ställer ochHot- tre
vilken led-från fall till bedömernivåer -i krig fyra och förutsätter regeringenatt-

två ellerbeslut omfattarningsorganisation bäst tillgodoser behovet av somsom
regering-länsstyrelsen ochkommunen,län. det i grundkonceptet skaflera Att vara

bredden iockså i normala fallnaturligt med hänsyn till den även storaär ansvar,en
lika viktigt skäluppgiñer och därmed kompetens hos dessa Ett är attannatorgan.

situationerkrig i de olikaledningskedjan under fred ellerbör densamma somvara
inträffa ansvarsprinczpen.kan

organisation i lednings-for ochillustrerar översiktligt principernaFigur 6.1 ansvar
förhållandet stödmyndigheterna.kedjan och till



Regeringen

Kommunenb

ochledningskedjanstarkaFigur 6.1 Den
princip-stödmyndigheterna en-
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Organisation och resurser

åtgärderingriper vidta efter händelsemyndigheter samhället skaDe när ensom
måste länknågonstans i hotskalan ha awägda varandra. Varjeär motresurser som

så och kompetensstark helheten fungerar. denska De äratt resurser somvara
måste har inträffat.nödvändig kunna mobiliseras innan den oönskade händelsen

någonnödvändigt med form beredskap och andra förberedelser.Det är av

måste människor,Ledningskedjan bl.a. kunna klara kommunikationen med mass-
myndigheter. måste bl.a. ske kontinuerligmedier och andra SPFDet engenom

utbildningsinsatser bidrar till säkerställatillförsel kunskaper och än-attav som en
nivåerdamålsenlig informationsberedskap i lednings-kommunikations- och alla

olika nivåerna,kedjan. förutsätter samverkan mellan deDetta nära organenen
från nivåer svårtolkade.så inte budskapen dessa blir motstridiga eller Detatt sena-

särskilt viktigt i den akuta fasen händelseförlopp.är ettre av

På den lokala naturligt kommunstyrelsen riskutred-nivån det ochHot-är att som
kommunensningen föreslog för dessa förberedelser. Kommunstyrelsen ärsvarar

ledande berednings- och verkställighetsorgan och har huvudansvaret för kommu-
finanser. Enligt utredningens mening bör det varje kommunankomma attnens

förhållan-reglera ansvarsförhållandena inom verksamheten. under allasjälv Det är
angeläget kommunstyrelsen detden känner ochatt tar ytterstaengagemang ansva-

åtgärder svåra påfrestningarför samhället i fred.kommunen vidtar vidret som
också möjligheterKommunstyrelsen ska kunna bedöma risker och ha hanteraatt

sådana svåra påfrestningar.formeralla av

problem på regionala till följdden nivån länsstyrelserna bl.a. bespa-Ett är att av
områ-under följd i utsträckning organisationen inomringar stor tunnat uten av

Ävencivil räddningstjänst.det beredskap och arbetsuppgiñerna har förändrats -
framför allt tillkomsten lagen civilt försvar. Länsstyrelseorganisatio-avgenom om

i tillräcklighar i allmänhet inte heller utsträckning kunnat tillföras kompe-nen ny
fåttde uppgiñerna. har negativa konsekvenser förDettamottens som svarar nya

verksamhet insatser i samtliga räddningsinsatser,delar hotskalanavsersom av -
svåra påfrestningaråtgärder vid andra i fred undersamhället och verksamheten

höjd beredskap. Enligt civilutredningens mening har minskningen förav resurserna
beredskap räddningstjänstoch de begränsade möjligheterna tillföraoch att ny

så långtgått organi-kompetens det i de flesta länen nödvändigt förstärkaäratt att
slåsationen. gäller överlag också vaktDet att om resurserna.

framgått redovisningen i kapitel har CFF-utredningen föreslagit deSom 5 attav
medel föranvänds bestrida länsstyrelsernas beredskapskostnader inklattsom -
kostnader för fredsräddningstjänst inom länsstyrelserna för kompetens-samtm.m.

ingåutveckling och stöd till länsstyrelserna ska i anslag för regional to-ett nytt-
talförsvarsverksamhel och inom for den ekonomiska planeringsra-avvägas ramen

för det civila försvaret.men



till bered-med hänsynCFF-utredningens förslagUtredningen stöder attmen anser
länsstyrel-verksamheten inomskapsåtgärderna oña integrerade i den löpandeär

endast bered-ska innefattaekonomiska planeringsramensakenheter denattsemas
för-försvaret, vissagår direkt hänföra till det civilaskapskostnader t.ex.attsom

ledningssystem och kostnaderövningskostnader, kostnader förvaltningskostnader,
ochNivån kompe-frivilligorganisationer. länsstyrelsernasstöd tillför resurser

organisationenför övervägandenaviktig förutsättning ävenärtens cen-omen
återkommer fram iarbetsområde. Utredningen längrenivå utredningenstral inom

regionalaåtgärder fordras och denfrågan personalpolitiskakapitlet till de somom
nivåns resurser.

Även nivånframgått uppgifter den regionalaviktigacivilbefalhavarna har som
anställda vidOrganisationen förfogarinför under höjd beredskap. 15och över ca

civilområde består emellertidvarjecivilbefälhavarkansli. Krigsorganisationen ivarje
förhållandevisochi fred anställdaoch demellan 200100 stortettpersonerav -

säkerhet,sjukvård, ordning ochsakkunniga inom hälso- ochantal transporter,t.ex.
krigsplacerade i organisationen ochsakkunnigaförsörjning information. De ärsamt

genomför.år civilbefalhavarnavarje i övningar olika slagdeltar somav

Även i fredingår ledningskedjan för insatsercivilbefälhavarorganisationen inte iom
påfrestningarsvåravid fredstidakan utnyttjasden ävenär sam-en resurs, som

informeradelämpligtCivilbefälhavama bör den bakgrundenhället. sättmot vara
svåra störningar i fred.hanteringengagerade i beredskapen föroch även avom

inför och under höjdförmåga sina uppgifterorganisationens fullgöraökarDetta att
beredskap.

pågår centralaframgått den nivånredovisningen i kapitelhar 5Som ut-enav
vidregeringskansliets beredskap för insatserregeringens ochveckling storaav

förberedelsersvåra påfrestningar i fred.och samhället Deolyckor andra som
förutsättning för dengrundläggandesker i detta sammanhang att star-är en annan

fungera. Beredskapenkommunen-länsstyrelsen-regeringen skaledningskedjanka
område utvecklas,bör fortsättaregeringen regeringskansliet dettainom och att

verksamheten fordrar.så i princip alla myndigheter kan det stödatt somge

och god kompe-väl avvägdaUtredningen sammanfattningsvis att resurseranser
samhälletsgrundförutsättning för förmågahela ledningskedjani attärtens en

säkerställandehela hotskalan fred-krig.framgångsrikt hantera påfrestningar Etti
myndigheterinte minst deviktigt alla berördadetta mycket förär treorganav -

utredningens i första handarbete avser.som

Behovet samordning6.4 av

Definitioner1

framgått redovisningen i avsnitt detLedning samordningoch 5.4 centra-är som av
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Led-fredsräddningstjänsten.ochförsvaretbåde det civilainomverksamheteni
inflytande verksamhet,bestämmande äröverinnebärning, utöva ettatt ensom

förberedelsearbetetibehövsledningskedet. vissviktig operativa Eni det även -
det iframför alltsin beredskapbyggaandra ska ärmyndigheter ochnär menupp -

tidiga-utredningensamordningMedfråga samordning.skededetta sommenarom
ellermyndigheterförframgått myndighet andra gemensam-att organ angerenre

ochövergripande inriktning prioritering-redovisarövergripande mål,och enma
verksamheten.utvärderarochföljersamt uppar

civila försvaret6.4.2 Det

komplicerade ellersituationer medi flesta sättSamordningsbehoven de annatär
slutsat-sig till deUtredningen anslutermyckethändelseförlopp stora.sammansatta

civila för-nivå inom detcentralsamordningsbehovendragitLEMO omser som
samordningsuppgif-övergripandedeindelningenför det förstagällerDetsvaret. av

och för-underlagframtagandetvåi huvudgrupperhöjd beredskapinför avtema -
regeringenstydliggörandeförmedling ochvid behovtill regeringenslag även av

vidare denUtredningen delarmyndighetskaraktär.uppgifterbeslut upp-samt av
beredskap.höjdundersamordning behövshaft vilkenfattning LEMO somom

beskrivit.utredningensamordningsbehovenfunktionsvisagäller desakSamma som

samordnings-några i deföreslå ändringaranledninginteUtredningen har vidare att
anledning lagenfått medharlänsstyrelsernaochroller kommunerna omavsom

viktighelhetssynenbeslutadestatsmakternacivilt försvar. Den är en annanav
ÖCB viktiga delarprogramplanenbeskriver isamordningssträvandena.förgrund

Även in-myndigheternacentralainstruktionen för desamordningsbehoven. treav
behövs.samordningdennehåller grundläggande preciseringar somav

både skademmyndigheternakravomfattandeSamordningen ställer som-
måsteska samordnas.verksamhet Detbedriverdemsamordna och somsom

sambandstekniskasamordningsarbetet ochförmed rutinerfinnas t.ex.ett system
faststäl-detLika angelägetfungerar.kommunikationenlösningar är attgör attsom

direktautanför sittverksamhetvilka befogenheter den samordnar eget an-som
så debefogenheter balanserasviktigt dessasvarsområde ska ha. Det attär att 0r-

uppgiñerdeförochförlorarsamordnas inteska eget engagemangansvarsomgan
samordningen avser.som

ellernivåer civila försvaretinom deolikavertikal mellanSamordningen kan vara -
hela dessiinom verksamhetengenerelltkan gällafredsräddningstjänsten. Det

samordninghorisontellocksåemellertidsektor. behövsbredd eller inom Det enen
nödvändigtdet oftanivå. kommunenoch Imellan olika sektorer ärsammaen

håll.draförvaltningarkommunalahändelser olikavid allvarliga att sammaatt
län.inomeller andramyndigheternivå gälla olikaPå regional kan det ettorgan

myndigheterna.funktionsansvariga Förfråga samordna deCentralt detär attom
funk-allt degäller det framförberedskapunder höjdverksamheten inför eller att
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tionsansvariga myndigheterna enhetliga bedömningar åtgärderoch vidtargör som
innebär myndigheterna inom sektor effektivt stöder varandra. Samordnings-att en
myndigheten nivåcentral inom det civila måsteförsvaret bådekunna verka ver-
tikalt och horisontellt.

6.4.3 redsräddningstjänstenF

Utredningen har inte anledning i detta sammanhang föreslå ändringar i SRV:satt
samordningsuppgiñer inom fredsräddningstjänsten områdetoch far-transporter av
ligt Frågangods. samordning central myndighetsnivå åtgärderom av som avser

farligt gods bereds i ordning. och riskutredningentransport Hot- har,av annan
liksom SRV i särskild framhållitpromemoria, behoven ökad samordningen av en
inom det förebyggande området. Verket har dessutom pekat på det kanatt nu vara
lämpligt samlat räddningstjänstlagen. Utredningenöver behovetatt attse anser av
eventuella förändringar i SRV:s samordningsuppgiñer bör inomövervägas ramen
för sådant arbete.ett

6.4.4 Information och kommunikation

Även för SPF del syftar förslagen i och riskutredningensHot- slutbetänkande till:s
utvecklad roll samordningsorgan. och riskutredningenHot- har föreslagiten som
SPF ska utarbeta rådallmänna för andra myndigheters informationatt vid svåra

Ökadpåfrestningar samhället i fred. enhetlighet också syftetär när ut-samma
redning föreslagit SPF ska i uppdrag expertstöd till myndigheter iatt att ge som

svår informationssituation behöver denna medverkan för kunna tillgodoseen att
akuta inforrnationsbehov. Som underlag för sin verksamhet har slutligen föreslagits

SPF i sin instruktion ska i uppdrag följa händelseförloppet vidatt att stora
olyckor och svåra påfrestningarandra och utvärderingar kommunikationengöra av
människor-myndigheter-massmedier.

Utredningen ställer sig bakom riskutredningensHot- och förslag till förändringar i
uppgifterna för SPF.

6.5 Slutsatsernas tillämpning depå tre

myndigheternas verksamhet

1 Inledning5
.

gårUtredningen i sina fortsatta överväganden till tillämpa de hittills redo-över att
visade principerna den verksamhet behövs myndighetsnivåcentral inomsom
det civila försvaret och fredsräddningstjänsten. slutsatserDe utredningen drar är



utgångspunk-och allmännabehovolika slagmellan deavvägningargrundade av
hittills i kapitelochbåde i kapitel 5redogjort forutredningen harter som

följandei dedirektiven slutsatsernaivägledningenenligtUtredningen delar upp
frågadetfred-krighotskalanihändelser ärolika slagefter dedelavsnitten somav

ochÖvervägandena vår omvärldivid krig väpnatbörjar med ansvaret an-om.
uppgifter.ÖCB inriktad dessaheltverksamheten i nuläget nästanFör ärgrepp.

påfrestningarsvåravidfordrasdetdärefterUtredningen sam-somomresonerar
rädd-fordrarolyckorske vidskai detbehandlari fred,hället nästa steg somsom

i interna-uppgifter denmyndigheternasslutligen deochningstjänst överväger tre
hjälpverksamheten.fredsfrämjande och humanitärationella

beredskaphöjdoch underInför6.5.2

Bakgrund

detvidtas inomåtgärder skadeutredningenverksamhet ärDen somavsersom
Åtgärderna också detinnefattarberedskap.höjdoch underinförcivila försvaret

förut-Verksamhetenomständigheter.förändradeanpassning tillunderska skesom
skasamhälletsskala Detmycket görasmobilisering i storsätter somresurser.aven

medavsnitthar iUtredningen 5.4väsentlig omfattning.både bredd ochhar stor
behovenomfattandede mycketbeskrivitstruktureringstöd LEMO:s av sam-av

myndigheternade statligatillgodosesåtgärder skaordning cen-genomsomav
nivå.tral

detminst mellan För-fordras intekommerlångtgående samordningEn att som
civila-militäracivila försvaret. Detverksamheten inom detsvarsmakten ochgör

civiladetbetydelsedenbakgrundsärskilt angelägetsamarbetet storamotär somav
mili-inom denplaneringenförkommer anpassningensamhällets att avresurser

landet.militärt hotvåri omvärld ellerkriginförverksamheten motannatetttära

förberedelser förvidtabl.a.civila-militära samarbetetinom dethandlarDet attom
förselöpande kunna För-produktion. Syftetindustrinsomställning är attaven

Försvarsmakten eko-förnödenheterreservdelar andrasvarsmakten med och när av
närvarandeförlagerberedskapdenha ärinte längre kommernomiska skäl att som

möj-anpassningsskede hakrävandesamordningsmyndighet ska icivilfallet. En ett
de berör-arbetskraft tillråvaror, energi ochpåverka försörjningen medligheter att
i enlighetprodukternatillverkadedeoch leveransernaindustriforetagenda även av

civila försvaretstill detsåledes med hänsynmålenmed för totalförsvaret, även egna
behov.

Åtgärder behövai samhället kommerlångtgående ingripandeninnebär attsom
områden. Funktionsansvaretrad andrainomkrigsfara eller i krigvidvidtas även en

Komplexiteten fordrari verksamheten.och djupetbåde breddenspeglar den stora
behövsñmktionema.de olika Detsamordning inomförnedbrytning ansvaretaven
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emellertid också övergripande samordning för hela det civila försvaret. delIen en
fall räcker samråddet med myndighet eller frivilligt under-att ett annaten organ-
kastar sig riktlinjer för den verksamhetens genomförande. andra fallI detäregna
nödvändigt med ledning enligt föreskrifter i lag eller förordning. vilkenOavsett
fonn styrning frågadet ökar behovet övergripande bedömningar efterärav om av
hand samhället förändras, blir alltmer komplext mångaoch områdensom upp-

sårbarare.levs alltsom

Utredningen framhållavill övervägandena under återståendede rubrikerna iatt
detta avsnitt myndigheternas inför höjd beredskap. åtgärderDet äravser ansvar

i utsträckning förhållandenunder normala i fred.ägerstorsom rum

Utredningen inte det finns anledning förändra principerna för deatt attanser tre
ÖCBmyndigheterna och uppgifter under höjd beredskap. Med den strukturansvar

för närvarande har delas myndigheten sådanti tvåläge i delar. Avdelningen förett
Industriell försörjning basen i samband med Försörjningskommissionenutgör att

sin verksamhet. Med Lednings- och samordningsavdelningenstartar grundsom
ÖCB-K,bildas bl.a. ska företräda det civila försvaret i behandlingen över-som av

ÖCB-Kgripande totalförsvarsfrågor. Från utgår samverkansgrupp till det krigs-en
organiserade regeringskansliet.

SRV under höjd beredskap den centrala samordningenutövar funktionen Be-av
folkningsskydd och räddningstjänst. frånsker myndighetensDet normala uppe-

Övrigahållsplats i fred. myndigheter med uppgifter inom funktionen Strål-är
skyddsinstitutet, Kämkrañinspektionen, Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket, Luft-
fartsverket och Kustbevakningen. Samordningen innebär i det här sammanhanget

SRV regeringen förslag åtgärdertill de inom funktionen regeringenatt ger som
behöver besluta och verket därefter enligt regeringens bestämmande inriktarattom
och samordnar verksamhet inom funktionen. i övrigt utgångspunktSRV ska med i
händelseutvecklingen och läget inom funktionen stödja civilbefälhavarna, länssty-
relserna och kommunerna i deras samordnings- ledningsuppgiñer.och SRV svarar
för samordningen den statliga räddningstjänsten.av

SPF ska under höjd beredskap med snabbt mobiliserade delar beredskapsorga-av
nisationen kunna råd, rekommendationer biståndoch visst till myndigheterettge
och organisationer i informationsfrågor. Myndigheten ska vidare kunna informera
allmänheten civilbefolkningens möjligheter inom folkrättens bjudaattom ramar en
ockupant motstånd, analysera fientlig opinionspåverkan, föreslå regeringen riktlin-
jer för det psykologiska försvaret, samverka med Försvarsmaktens högkvarter och
förstärka Utrikesdepartementets presskvarter vid behov påbörja upprättandetsamt

centralt presskvarter för regeringens och vissa centrala myndigheters räk-ettav
ning.

ÖCB.°s samordningsroll inför höjd beredskap

behovDe samordning central nivå inom det civila försvaret inför höjd bered-av
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skap har redovisat gäller enligt utredningens mening i huvudsak fortfa-LEMOsom
ÖCBrande för och de funktionsansvariga myndigheterna. för samordningAnsvaret

ÖCB.åtgärderförberedelser inför höjd beredskap mellan funktioner liggeravav
Många i myndighetens nivåomvärld emellertid samordningen centralattanser

både otillräcklig otydlig. uppföljningoch framgick redan denDetta LE-är av som
gjorde. Uppfattningar slag har redovisats vid de överläggningarMO av samma som

utredningen haft med företrädare for olika organ.

främsta skälet till den redovisade otillräckligheten och otydligheten enligtDet är
utredningens mening bristen i anpassning mellan samordningsrollen och den ut-
veckling regeringens styrning inom statliga förvaltningenden ägerav som rum se-

ÖCB:sår utgår fråndan antal tillbaka. samordningsuppgifter det planeringssys-ett
programplanearbetet och den uppföljning anslagsförbrukningtem, av m.m. som

område,inom totalförsvarets för viktiga delar detäger trots att ansvaretrum av
försvaretscivila verksamhet ligger myndigheter utanför denna sektor. Ett annat

ÖCB:sskäl övergripande samordningsroll inte helt med denär att stämmer överens
normala ordningen för regeringens styrning centrala myndigheter. har bli-Dettaav

tydligarevit i och med de förändringar styrningen sker.av som

Förändringarna i styrningen innebär ökad delegering till myndigheterna och atten
mål- och resultatstyrningen utvecklas till omfatta effektema myndighe-ävenatt av

verksamhet i omvärlden. i mål- resultatstyrningenoch skärptKärnan ärternas en
och direkt dialog regeringenmellan och de centrala myndigheterna samtmer myn-
dighetemas själva följa och eller effektivisera sin verk-att omprövaattansvar upp
samhet. Regeringen Verksamhetsmål,myndigheterna anvisa destyr attgenom ange

målenbehövs och värdera redovisade resultat, dvs i relation till ochresurser som
resursförbrukningen.

ÖCB:sEnligt utredningens uppfattning samordningsuppgift utomordentligt vik-är
ökar i betydelse grund förändringarna i omvärlden och den ökadeDentig. av

komplexiteten i samhället. behövs bakgrundenden i fortsättningenDet ävenmot en
ÖCBsamordningsmyndighet med den uppgifter for närvarande har.typ av som

Samordning omfattar, framgått i båderedogörelsen avsnitt stabsupp-5.4,som av
giñer och uppgifter myndighetskaraktär. centrala samordningsmyndighetenDenav

framförska allt

D Ge statsmakterna underlag för deras beslut utvecklingensom avser
beredskapen försvaret medeldet civila och fördelningeninomav av

den ekonomiska planeringsramen för det civila försvaret;inom

D Stimulera förberedelser utveckling arbetet haroch iannan som an-
knytning till myndigheterdet civila försvaret hos funktionsansvariga
och den starka ledningskedjan kommunerna, länsstyrelserna,i -
civilbefälhavarna och regeringen;

D Utveckla samverkan civilt-militärt och kunskaperna de ömse-om
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under beredskap;sidiga kraven inför och höjd

verk-förutsättningarna förtill kunskaperna allmäntSe settatt om
beredskap ökar det civila försva-samheten inför och vid höjd inom

ret.

ÖCB överväganden samordningsbehoveti sina allmännahar i programplanen om -
framgått helhetssynen vik-redogörelsen i avsnitt pekatdet har 5.4 som enav -

planeringssituationen. styrandei dentig del underlaget Ett ärmomentannatav nya
anpassningsförmåga. lösa flera uppgifter ochAvsikten kunnakravet mötaär att

ÖCB framhåller uppgifterna, slag,hela hotskalan.olika scenarier inom oavsettatt
måste tillgänglig personalfrågeställning kunna utföras medoch behov, är ut-som

ochoch andras handlingsutrymmebildad för uppgiñema och känner till egetsom
imåste också tekniskt stöd kunnahabefogenheter. personalDenna ettsamt agera

ÖCB statsmakternablir enligttydligt och samverkansmönster. Slutsatsen attprövat
försvaret.förmågan inom olika delar det civilabör avdela för höja Iatt avresurser

ÖCBfunktioner inom funktioner harawägningen mellan olika uppgifter och samt
områdena personalförsörjning och infrastruktur.prioriterat ledningssystem,

civila för-samordning inom detUtredningen horisontell och vertikalattanser en
regering-måste normalt gäller förutvecklas inom för det systemsvaret somramen

utvecklingentillstyrning centrala och regionala myndigheter och anpassasens av
två imål- Utredningen pekar huvudkomponenteroch resultatstymingen.av

utvärderinguppföljning ochdenna utveckling. de ökade kravenDen är avena
finan-formerna förresultaten i olika verksamheter. andraDen regeringensavser

återkommer till i avsnitt.siella verksamheterna, utredningenstyrning nästaav som
förhål-ochstatliga regionala organisationenTill detta kommer utvecklingen denav

landet mellan och kommunerna.staten

utredningen det deeffektiv uppföljning och utvärderingEn är mestett avsom ser
mål- resultatstyrning naturligtvis ska präglabetydelsefulla elementen i den och som

utvärderingen skainom civila försvaret. Uppföljningen ochverksamheten detäven
Verksamhetsmål, medelsfördelningnivå regeringen för icentral underlag attge

myndighetersi funktionsansvarigaoch handlingsregler korrigera eventuella brister
uppföljningenberedskapsåtgärder. Resultatenplanering och verkställighet avav

följerunderlagoch utvärderingen ska komplettera de delar regeringens som avav
Regionaltrikets säkerhet.säkerhetspolitiska och andra bedömningar gällerde som

påverka länsstyrelsernas ochoch lokalt ska resultaten givetvis utvecklingen av
det möjligtoch utvärderingen skakommunernas verksamhet. Uppföljningen göra

både sprida de goda exemplen.finna brister och inte minst visa ochatt att

framgått höjt ambitionen förRegeringen redovisningen i avsnitthar 3.6avsom
ÖCB:s områ-uppgifter inomuppföljning utvärdering inom det civila försvaret.och

ÖCB fått självständigt redo-det bli tydligare. till uppgiftska har sättatt ett mer
områdenvisa inom olika och lämnabedömningar beredskapsläget även syn-av

beredskapsplanering. enligt regeringen skälpunkter myndigheternas finnsDet
två funk-årliga, utvärderingar ellermodell med genomgripandeprövaatt av enen
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påbörjatsi rullande utvärdering, har under inneva-tioner Dennaett system. som
budgetår,rande omfattar kontroll den funktionsansvariga myndighetenatten av

lämpligt följer tolkar beslut inriktning det civilaoch statsmakternassättett om av
också framgåförsvaret. bör myndigheten planerar beredskapenDet ett ra-om

tionellt och kostnadseffektivt sätt.

utredningens mening inteEnligt gäller uppföljningen och utvärderingen bara myn-
tolkningar beslut och planering. gäl-dighetemas statsmakternas deras Detegna av

framför allt följa och värdera resultatet planeringen och genomfördaler att upp av
åtgärder hos andra inte minst kommunerna. Uppbyggnaden och utveckling-organ,

beredskapsåtgärder-och metoder för uppföljning och utvärderingsystem aven av
samlade nivåer inomresultat och effekter olika det civila försvaret har stornas

betydelse för samordningen det civila försvarets verksamhet.av

viktig utgångspunkt för utredningens överväganden i detta avseende kom-En är
vidgade för det civila försvaret. statliga myndigheternas rollDemunernas ansvar

främst målfor-blir redovisa de förutsättningar ska gälla för kommunernasatt som
mulering, planering och organisation inom civila statliga myndig-det försvaret. De

ska beredskapsåtgärder förhållan-heterna vidare följa kommunernas samlade iupp
till regionala mål.de och nationella tredje viktig uppgiñ uppföljning ochEn är ut-

värdering statliga ekonomiskade insatserna i den kommunala verksamheten,av
effekterna de statliga ersättningama.bl.a. av

Länsstyrelserna och civilbefälhavarna har viktig iroll detta sammanhang. Deen
statliga regionala myndigheterna iska samlat regionalt perspektiv följa deett upp

civilområdenacivila beredskapsinsatserna inom länen respektive och värdera upp-
ÖCBfyllelsen målen.de regionala och nationella ankommerDet attav cen-

nivå underlagtral för statsmakternas ställningstaganden samlad bildettsomt ge en
civiladen beredskapen.av

ÖCB:sEnligt de bedömningar utredningen gjort inte åt-har utvecklingensom av
gärder för mål- ochutveckla resultatstyrningen inom det civila försvaret ännuattg

5 fått tillräckligt Utgångspunktengenomslag. för fortfarande tillverksamheten är stor
3 ÖCB:sdendel traditionella planeringskultur hittills gällt inom totalförsvaret.som

tillförslag förstärkning samordningsrollen utformats därefter. Enligt utred-harav
måsteningens uppfattning utvärdering medel för samord-uppföljning och ettsom

ÖCB.inomning det civila försvaret uppgift förutvecklas. central Arbe-Detta är en
måste ske i samarbete med funktionsansvariga myndigheterna ide ochtet organen

ledningskedjan -inte minst civilbefalhavare och länsstyrelser. Tyngdpunkten i myn-
dighetens verksamhet behöver från planeringsinsatser till uppföljning ochflyttas
utvärdering.

utveckling metoderna för uppföljning och utvärdering med syfte förstärkaEn attav
samordningsrollen skulle sannolikt goda effekter. Enligt utredningen kommerge

framhållitkraven samordning emellertid öka i framtiden. utredningenSomatt
beror detta förändringar i och ökade komplexiteten i samhället.omvärlden den
Strävandena åstadkomma förnyelse ökar produktiviteten i den statligaatt en som
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ocksåförvaltningen för samordningsverksamheten ochtalar bör förbättrasatt ut-
åtgärdernavecklas radikalt de hittills diskuterade skulle kun-vadsätt änett mer

resulterana

utredningens bestämda mening samordningsmyndigheten skulle bliDet allraär att
effektiv verksamheten kunde fokuseras samordningsrollen ochmest ansvaretom

i allt väsentligt koncentreras samordningsuppgifterna. Utredningen har i avsnitt
frågorprincipiellt behandlat kraven effektivitet i myndighet eller5.5 om en an-

organisation. framhållitSom utredningen bl.a. ökar renodlingentypnan av av an-
och uppgifter tydligheten i den roll myndighet har. enkel och tydligEnsvar som en

roll minskar risken för dubbelarbete och konflikter vilket egentligenom organ som
Ävenför arbetsuppgift. myndighetensför den berördamottagarnasvarar en av

tjänster så ansvarsområdethar det betydelse rollerna klara lätt kan urskil-äratt att
jas. fördel verksledningen kan koncentrera sina övervägandenEn är attannan
det allra väsentligt. uppgifterMed de utredningen diskuterar kon-är görmestsom
centrationen samordningsverksamheten det lättare for myndigheten att ge rege-
ringen det stöd behövs.som

renodling utredningen förespråkar innebär produktionsuppgifter i ökadDen att ut-
sträckning blir utförda uppdrag till andra myndigheter eller mönstras utgenom ur
den statliga verksamheten. for ñinktionema med industriva-Ansvaret Försörjning

ÖCBoch Transporter bör, ska ha den struktur verksamheten ut-ror om som
redningen frånlämplig, flyttas myndigheten. skulle innebäraDetta attanser an-
svarsprincipen i högre grad för närvarande kom tillämpas verksam-dessaän att
heter.

Även ÖCB:sinom samordningsverksamheten innefattar åtgärder inombl.a.som-
funktionen Civil ledning och samordning sådankan det finnas uppgifter harsom-
karaktär de bör läggas andra myndigheter utgåeller den statliga verksam-att ur
heten. Utredningen lägger den fråganhär punkten andra synpunkter om ren-
odling vad regeringen gjorde för några ården sedan awisade Stabsutred-än när
ningens förslag till myndighetsorganisation för stöd vid ledning den statliga för-av
valtningen och i stället åtgärdervidtog för tillvarata synergieffekterna i verk-att
samheten.

ÖCB:s framtida uppgifter inför höjd beredskap

ÖCB:sUtredningen verksamhet inför höjd beredskap i fortsättningen skaattanser
koncentreras områdentill som

Cl Analys hotbilden vad det civila försvaret;av avser

D Konkretisering statsmakternas mål och resultatkrav för det civila för-av
svaret;

Bedömning det civila försvarets förmåga beredskapsläge;av
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åtgärder;genomfördaUppföljning och utvärdering av

samband medverksamhetsområdenellermellan funktioner iAvvägningar
programplanearbetet;

Övergripande det militära försvaret;mellan det civila ochsamverkan

det civila försvaret;forskningInriktning samti stort avserav som

område.det civila försvaretsmed internationellaKontakter inomorgan

ÖCB stabsorganstatsförvaltningen med rollermyndigheter ibör liksom andra somg
regeringskansliet.i Somsärskilt stödja arbetettill uppgiftåt ut-regeringen att

utsträckning bidrarmyndigheten i ökadframhållit innebär detredningen tidigare att
iverksamheteninriktning och awägningarbeslutmed underlag för de stortomom

ochutvärderingKritisk analys,regeringen fattar.civila försvaretinom det som
ÖCB myndigheter och andraåtgärder olikadef granskning gör somsom avannan

detförnyelse inomomprövning ochleda till fortlöpandevidtar ska kunna enorganl
civila försvaret.

ÖCB hanterabehöver för kunnaockså underlag regeringenbidra medska attsom
utformningenkan gällauppstår verksamheten.i ledningen Detfrågor avavsom

eller delarfmansieringsformer för helaVerksamhetsmål, ansvarsfördelning eller av
ÖCB måsteeffektivtmyndighetenstabsrollencivila innebärförsvaret.det För att

ÖCB måsteinomVerksamhetenuppgifter regeringen begär.utföra dekunna som
förutsättningarna.hand ändradetill de efterskälet fortlöpandedet anpassasav

ÖCB skavidtas föråtgärder i övrigt behöverFrågan vilkai attär nästa steg som
p olika slageffektivt Utredningen haruppgifterlösa sinakunna övervägtsätt.ett

Övervägandena avsnitt syftarfortsättningen dettaredovisas iåtgärder.L avsomav
skullemyndighetentill att

personal;hos myndighetensYtterligare förstärka kompetensenEI

myndigheterandrabeställningar påU Utveckla uppgiften läggaatt ut
och organ;

bemyndigandefall enligtbefogenheter särskildaCl Få regeringensiatt
föreskrifter;besluta om

fördel-planeringsramförändradCJ Ges möjligheter inom övervägaatt en
civila försvaret.ändamål detuppgifter ochmedel för olika inomningen av

uthållighet och samarbets-omdöme,kunnighet,kompetens hos personalenHög -
särskilt lämpa-rekryteringförmåga liksom hittillsförutsätter ärsomav personer-
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de för och intresserade de samordningsuppgiñer starkt kommer domine-attav som
ÖCB:s verksamhet. Kompetensfrågorna viktiga nivåeralla inom utred-ärra

ningens arbetsområde. också frågaDet tiden. Varje organisation föränd-är överen
så hela tiden. inteDet räcker med det under given period existe-gott attras som en
kunnande och kompetens hos personalen. Minst lika angeläget det finnsär attrar

förutsättningar för utveckling kunnandet och kompetensen. sådanUtanen av en
förändring verksamheten och effektiviteten så småningombörjarstagnerar att
minska.

Utredningen återkommer i åtgär-med generellaavsnitt 6.8 övervägandenmer om
der ska stärka personalens kompetens inom hela verksamhetsområdet detsom -
civila försvaret och fredsräddningstjänsten.

Till samordningsrollen hör enligt utredningens mening myndigheten såläggeratt ut
mycket möjligt genomförandet på andra kan funktions-Detsom av organ. vara
ansvariga myndigheter, länsstyrelser civilbefälhavareeller får i uppdrag attsom

ÖCB.frågorolika och redovisa resultatet till hittillsFOA kommer liksomöverväga
kunna utföra mycket det arbete behöver Enskilda kommuner ochatt göras.av som

privata konsulter ocksåbör kunna anlitas for olika slag arbetsuppgifter. härDetav
ÖCBarbeta innebär måste medel i sitt förvaltningsanslag försättet att att reservera

i de fall det behövs kunna för finansiering det arbete andraatt som svara av som
ska utföra.organ

ÖCB håller utveckla roll samordnare åtgärder för datasystemsä-att en som av
ÖCBkerhet. Verksamheten under uppbyggnad och har den bakgrundenär mot

påtagit sig uppgiñer syftar till utveckling metoder och arbetsformer. Hot-som av
och riskutredningen föreslog i sitt huvudbetänkande i målendet för bered-att
skapsmyndigheternas verksamhet i krig ska vilka krav datasystemsäkerhetanges

ska gälla inom de delar verksamheten beroende datorstöd. Detärsom av som av
kan finnas skäl, fortsatte och riskutredningen,Hot- denna bakgrund överatt mot se
fördelningen mellan myndigheter frågorarbetar med datasys-ansvaretav som om
temsäkerhet. myndigheternaEn bör i uppdrag utarbeta underlag förattav en
helhetssyn säkerheten i viktiga datorsystem i samhallet. myndighetDenna bör
följa utvecklingen inom området och iakttagelser till regeringen. Irapportera upp-

ingågiñen bör måldet finns formulerade förhållandenför stördaäven prövaatt om
och bedöma vilket och i vilken målutsträckning dessa uppfyllda.att sätt är

ÖCBVår utredning ingådet bör i samordningsrollen för för det civilaatt attanser
försvarets del för de och riskutredningen föreslagnaHot- uppgifterna försvara av

ÖCBbåde fred och krig. emellertidDet naturligt lägger genomförandetär att ut av
åtgärderolika andra organ.

ÖCB har enligt beredskapsförordningen utfärda verkställighetsföreskrmerratt att
inom de olika områden andra statliga myndigheters beredskapsplaneringav som
omfattas förordningen. Så frågahar skett i signalskyddsberedskapent.ex.av om

ÖCBoch informationsförsörjningen inom det civila försvaret. har också foreskriñs-
det gäller uttagning mark och byggnader enligt förordningenrätt när 1992:391av
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för-undanförsel ochbehov och föregendom for totalförsvaretsuttagning avom
Även sådana före-och förstöring.1402 undanförselenligt lagen 1992:storing om

Försörjninginom funktionernaverksamhetsak gällerskrifter har utfärdats. Samma
ÖCB befogenheterrelativthar däremotindustrivaror ochmed Transporter. att

framgåttoch enskilda. Somlandstingföreskrifter gäller kommuner,utfärda avsom
områden planläggas förskabeslut vilkabeskrivningen i kapitel gäller det5 somom

totalförsvarspliktigainnehåll för denutbildningens ochutrymning längdsamt per-
försvaret.tjänstgöra inom det civilasonal skasom

ÖCB iakttaframhöll börfrågan föreskrifter ochbehandladeLEMO storattom
regeringensförmedla och tydliggörai föreskriftsformrestriktivitet det gällernär att

aktiverande. ankommerstödjande och Detroll börbeslut. Myndighetens vara
regeringensoch tillämpasjälvständigt tolkafunktionsansvarig myndighetvarje att

ÖCB. uppfattning bordeEnligt LEMO:sefter konsultation medeventuelltbeslut,
ÖCB andra myndigheter,föreskrifter förnågon generell utfärdainte rätt attges

bemyndigade myndighetenavseendenregeringen i bestämdasåvida inte göraatt
bedömning.tillpunkt i huvudsak LEMO:sansluter sig dennaUtredningendet.

ökade befogenheteremellertid fordrauppföljning utvärdering kanutökad ochEn
myndigheter skade uppgifter dessamyndigheter föreskrifter förandraatt somge

för.svara

i of-styrmedlet denmedel regel det främstaFördelningen ekonomiska är somav
ÖCB till kommunerersättningarbeslutar i del fallfentliga verksamheten. omen

möjligheterbegränsadeMyndigheten har i övrigtfrivilligorganisationer.och att
myndigheters ochanvändningen andramedelsjälv disponera styr organsavsom

resurser.

den eko-för det civila försvaretawägningsinstrumentetfrämsta och ärDet styr-
driftkostna-ingår för investeringarutgifternomiska planeringsramen. I samtramen

ochsäkerhetspolitiska kriseroljeområdenautanför livsmedels- ochder som avser
i det civilaförvaltningskostnader för myndighetervidarekrig. omfattarRamen

ÖCB,verksamhetsområde, dvs SRV, SPFinom Försvarsdepartementetsförsvaret
ÖCBlämnarmed övriga myndigheterEfter överläggningaroch civilbefalhavama.

planerings-fördelningförslag tillför programplaneringenårligen inom ett avramen
överväganden i arbetet medregeringensgrundenFörslaget för stats-utgörramen.

budgeten.

ändamålsenlighurfråga i planeringen det civila försvaretviktigEn är styr-enav
lita tillåstadkommas. lösningberedskapsåtgärdema ska kunna Enning är attav

förvaltningen.inom den statligamål- resultatstyming skernormala ochden som
mål-beredskapsfrågoma -i avvaktanUtredningen konstaterar emellertid attatt

lågfår alltför prioritet hoseffektivtresultatstymingssystemet bliroch enmer -
utnyttjamed dettamånga komma tillmyndigheter. Ett är systemeträtta attsätt att

Problemetcivila försvaret.planeringsramen för detmed ekonomisk styrning genom
ingår iemellertid alla kostnader inteär att ramen.

det civilabetänkande SOU 1996:58 FinansieringenCFF-utredningen har i sitt av
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försvaret föreslagit bl.a. länsstyrelsernas anslag för totalförsvarsändamål inkl.att
medel för fredsräddningstjänst ska läggas framgåttm.m. i redo-Somramen. av
visningen i avsnitt tillstyrker vår6.3.2 utredning principerna i förslagen men anser

endast kostnader direkt hänförliga till det civila försvarets verksamhetäratt som
ingåska i Utredningen vill iemellertid avseende längre. Enligtett annatramen.

utredningens mening det inte förhållandevisacceptabelt effekten deär att storaav
insatser finansieras årdrygt miljarder kronor riskerar2som genom ramen per- -

förvaltningsmyndigheter prioriterar ned i detta sammanhangäventyrasatt attav
begränsade belopp for planering, utbildning och övning viktig verk-t.ex. som avser
samhet inom det civila försvaret. åstadkommaSträvan bör margi-attvara samma
naletfekter alla statliga myndigheter avdelar försvaret.för det civilaav resurser som

lämplig utfonnningEn den ekonomiska planeringsramen kombinerat med ut-av -
verksamhetsmålvecklade och frånhandlingsregler regeringens sida effektivoch en

ÖCBuppföljning och utvärdering under ledning skulle leda till betydandeenav -
förbättring samordningen inom civila försvaret.det Planeringsramens omfatt-av
ning har grundläggande betydelse för förhållandetverksamheten och bl.a. fören

ÖCBmellan och SRV. finns utredningen framhållitDet fördelar medstora attsom
omfattar alla beredskapskostnader direkt hänförliga till det civilaärramen som

försvarets verksamhet.

Samtidigt medför det problem medlen, för ocksånärvarande fallet, skaärom som
användas för finansiering verksamhet utanför civila freds-det försvaret, t.ex.av
räddningstjänsten, beredskapen åtgärderkärnenergiolyckor och gällermot som

farligt gods. nuvarande ordningen iDe detta avseende leder tilltransporter mot-av
ÖCB:ssättningar mellan och samordningsroller. TillämpningenSRV:s helhets-av

förstärker problemet. CFF-utredningen har, tidigare framgått, pekatsynen som
förhållandet någoninte anvisat metod för uppdelning anslaget till Befolk-men av
ningsskydd och räddningstjänst i fredsdel och del åtgärder underen en som avser
höjd beredskap. sådantLEMO hade emellertid förslag i sitt betänkandeett om an-

och uppgifter inom det civila försvaret.svar

Utredningen kostnaderna för den del direktSRV:s verksamhetattanser av som
kan hänföras till civiladet försvaret bör hanteras inom för den ekonomiskaramen

Övrigaplaneringsramen. verksamheter får målbehandlas i enlighet med de och
handlingsregler regeringen fastställer områdenfor dessa och ledningmedsom av
de principer för styrning normalt gäller för statsförvaltningen. bör i be-Detsom
redningen GFF-utredningens förslag enligt vilka principerövervägasav en upp-
delning ska ske och hur sambandet fred-krig ska hanteras inom denav ramen sam-
lade verksamheten.

ÖCBUtredningen föreslår verksamheten inom inför höjd beredskap koncent-att
horisontell och vertikal samordning myndighetenoch led iatt ettreras en som

detta ytterligare utvecklar sin roll ansvarigt för uppföljning och utvär-som organ
dering inom det civila försvaret.

föreslårUtredningen vidare den ekonomiska planeringsramen ska täckaatt samt-
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sådana kostnaderinnefatta endastområdenberedskapsmyndighetersliga sommen
civila försvaret.hänförliga till detdirektär

industrivarorörsörjning medinom funktionen FVerksamheten

uttalanden medgjorttotalförsvaretårs principbeslutstatsmakterna har i 1995 om
industrivarorFörsörjning medfunktioneninomverksamheteninnebördenden att

propositio-enligthotbilden medgeriförändras. Förändringarnamåste fortsätta att
funktionenför bl.a.anspråken ekonomiskaviss nedtoning resurseren avnen

Åtgärder så produktion kanvissska vidtasmed industrivaror.Försörjning sä-att
Även Försvarsutskottetresurskomplettering.period medkerställas under anseren

industrivaror bör hastrategiskaandra s.k.beredskapslagring livsmedel ochatt av
prioritet hittills.väsentligt lägre änen

anpassning underfinnas förstatsmakternaska enligtgenomarbetade planerVäl
inomstrukturförändringarkunskaperresurskompletteringsåret goda nä-samt om

utvecklingtekniskadenpolitiska beslutringslivet, konsekvenserna samt omavom
betydelsefår särskiltVerksamhetenförsöijningsberedskapen.påverkar storsom

tidigare kommerbetydligtanpassningsskedeFörsvarsmakten i än attett merom
framgårindustrin,framför alltfrån samhället,det civilalita till leveranserbehöva

uttalanden.statsmaktemasdet av

såÖCB denfredstid ska utformasplaneringen iframhåller i programplanen attatt
enligtFörutsättningar for dettautförandet.till flexibilitet imöjligheter är myn-ger

det finnsdigheten att

från;industriell bas utgåEn att
Aktuella planer;

omvärlden;Aktuell kunskap om
ochRåvaror insatsvaror;

ochochEnergi vatten;
Transportmedel.

förmåga införi organisationenkravdimensionerande fallet ställerDet attstora
inrikta ochFörsvarsmakten,ochstödja de civila funktionernaväpnatett angrepp

utvecklingenidentifiera och tolkaproduktionprioritera näringslivets attsamt na-
näringslivetsbetydelse förområden harinternationellt inomtionellt och pro-som

ÖCB då inrättadepersonalen inom denduktionsförmåga. Enligt innebär det att
och övad.Försörjningskommissionen ska utbildadvara

rå-importerade och insatsvarorviktigaberedskapslager delska finnasDet avav en
ÖCB befintliga lagrenprogramplanen.framhåller vidare i Destrategisk betydelse,

utgången årfram till 2001.minskas med %emellertid kunna 35kommer att avca
Även minska ikommernärvarande tecknasberedskapsavtal förden atttyp somav



ocksåomfattning. Avtalen ändrar karaktär. Tyngdpunkten i arbetet kommer att
ligga analys- och planeringsarbete internationell uppföljning. Dettasamt

Åtgärdernafordrar utveckling kompetensen hos personalen. ska medgeen av
möjliga handlingsfrihet flexibilitet resurskompletteringsår.och understörsta ett

ÖCB:sBeredskapsläget enligt programplaneperiodenbedömning vid börjanär av
inte godtagbart inom främst elektronikindustrin, verkstadsindustrin och den kemis-

ÖCBka industrin. risktagandet ska minimeras kommer öka kravenFör att att
omvärldsanalyser, insamling information och utformning genomarbetadevälav av
planer.

ÖCB:sUtredningen ansluter sig till statsmakternas och bedömningar behovetom
förändringar i verksamheten inom funktionen. Enligt utredningens mening börav

det i den nuvarande säkerhetspolitiska situationen med hänsyn till den snabba-
tekniska utvecklingen och medlemskapet i tillräckligt finnsdetEU vara om en-
kärna personal har hög kompetens och väl insatt frågorna.i Dennaärav som per-

frånsonal ska, med stöd civilbefälhavama, utvecklingen,länsstyrelserna och följa
snabbt kunna börja bygga försörjningsorganisation frånmed personal bl.a.upp en

ingårnäringslivet i Försörjningskommissionen återskapaoch därmed den kapaci-
beredskapen bedöms nödvändig i den aktuella situationen.tet som

ÖCBUtredningen den i redovisadeprogramplanen förändringenattanser av av
verksamheten inom funktionen bör genomföras. underbör möjligtDet attvara en
treårsperiod i betydande grad reducera organisationen. Samtidigt vidtasbör deten
åtgärder den kvarvarande personalen ytterligare ökad kompetens. Om-som ger
fattningen påverkaspersonalförändringarna bl.a. stöd frånstorleken detav av
industrin Försvarsmakten och de funktionsansvariga myndigheterna sigsom anser
behöva.

föreslårUtredningen verksamheten inom funktionen Försörjning med industri-att
förändras och reduceras i omfattning enligt de principer redovisats ivaror som

avsnittet.

Ansvaret för funktionen örsörjning medF industrivaror

ÖCBochLEMO

fråganLEMO behandlade för funktionen Försörjning med industriva-ansvaretom
kom fram till uppgifterna i fortsättningen borde ligga OCB.att ävenror men

framhöll:LEMO

industriella försörjningsberedskapenDen har samband med ochnärings-näraett
industripolitiken. har omfattandeNUTEK uppgifter och bred kompetens inomen
detta område. Vidare kan sambanden mellan energiförsörjningen ochnoteras att



industriella beredskapen också betydande. Vissa besparingar bör rimligenden är
åstadkommas funktionsansvaret de båda funk-kunna sammanföra förattgenom

ÖCBunder ledning. skulle också kunna hu-Därigenom åtsigtionerna ägnaen
vuduppgiften samordna det civila försvaret ledningen behöver splittraatt utan att

funktionsansvar.påsitt ett tungtengagemang

finns emellertid också, LEMO det, anföraDet erinringar att motsom ser en
överföring funktionsansvaret för försörjningen med industrivaror till NUTEK.av

har vid studium förenat med svårigheterpåtagligaDet visat signärmareett vara
inordna den industriella försörjningsberedskapen de olika verksam-någotiatt av

hetsområden NUTEK arbetar med för dess uppgifter depåinom nä-som ramen
ringspolitiska och regionalpolitiska områdena.

undersökningar Jl/Iateriell beredskapsanalys 93 tidDe på upptagitssenaresom
ÖCBmellan och Försvarsmakten gällande bl.a. industriell beredskap för åter-

medvetet eftersatt anskaffning försvarsmateriel talar ocksåtagning emotav av en
överföring funktionsansvaret till överföring nuvarande skedeNUTEK. En iav av
återtagningsplaneringen skulle med sannolikhet medföra förseningstor en av
genomförandet.

ÖCBLEMO överföring funktionsansvaret från till NUTEK förattanser en av
närvarande bör komma till stånd. Enligt LEMO:s uppfattning det dockinte är
lämpligt ytterligare utveckla samarbetet myndigheterna emellan, påinte minstatt

forskningsområdet.

ÖCB har i överläggningar med utredningen uttryck for uppfattningen bekräf-gett -
itad promemoria till utredningen myndigheten fortsättabör foratt atten svara-

ÖCBfunktionen Försörjning industrivaror.med Enligt finns det synergieffek-stora
ÖCB.med funktionen knuten till Myndigheten ihanterar sin samord-ärter att

hela frånningsroll ledningskedjan central till lokal nivå där huvuddelen funktio-av
verksamhet utförs och där samordning och samverkan sker med För-ävennens

svarsmaktens motsvarande ledningsorgan.

ÖCBfinns inget problem, framhålls det vidare i promemorian, med harDet att an-
för funktionen Försörjning med industrivaror. heller myndigheter iIntesvaret

ÖCB:s ÖCBomvärld det något iproblem praktiken forär ävenatt attanser vara
funktionsansvarig myndighet. slutsatsen redovisade bla.Den LEMO. Försvars-

harmakten uppfattning. militäraSamarbetet med det försvaret inom funk-samma
områdetionens har intensifierats årunder i och med arbetet denmedattsenare

materiella beredskapsanalysen har utvecklats. Syftet med detta arbete är att
kartlägga vilket behov olikaFörsvarsmakten har produkter kan producerasav som

anpassningsåret,under vilka åtgärdervolymer det handlar och vilka måsteom som
i dagvidtas for denna produktion ska kunna genomföras. underlagDettaatt är av

ÖCB.betydelse Försvarsmakten ska bedöma sitt risktagande, påpekarnär



ÖCBmåste tillförasEnligt promemorian för kunna fullgöra sin samordningsrollatt
aktuella kunskaper bl.a. samhället, hur andra myndigheter ñmgerar ochom om

situation. personal inomprioriterar i sin verksamhet och näringslivets Denom
frågor industriva-myndigheten arbetar med inom funktionen Försörjning medsom

ÖCBliksom i övrigt samhällets ska utnyttjas underhar hurawägaattror resurser
frågor hanterashöjd beredskap. värdefullt för funktionen dessa samlatDet är att

ÖCB:s anpassningsåtgärdermed övriga samordningsuppgiñer. Betydelsen attav
verksamhetsområdet därvidtas inom understryks i totalförsvarspropositionen, det

vikten och realiserbarhetsprövadebetonas det finns väl genomarbetade pla-attav
ner.

samlatFunktionen samordnar de olika beredskapsbehoven och dem förpresenterar
resurskompletteringsåretde företag kan komma till uppgift underatt attsom

genomföra produktionen aktuell. funktionen ska kunna genomföraFörär attsom
studier fortsättningen kan verka i bered-dessa det angeläget den iär ävenatt

ÖCB.skapsmiljön, funktionen den och naturligainnebär harDet näraattanser
kontakt med Försvarsmakten och övriga funktionsansvariga myndigheter mil-som

ÖCBÖCB år relationjön inom erbjuder. under antal lyckats byggahar ett enupp
erhåller sekretessbelagdmed svenskt näringsliv, vilket innebär myndighetenatt

ochinformation bl.a. utvecklingen marknaden, störningar i leveranserom orsa-
kerna till dessa. funktionens beredskapsverksamhet kopplas medOm samman

ÖCB:sverksamheter arbetar stöd i olika former, kommer företagen enligtmedsom
påver-mening inte lämna denna information. kommer allvarligtDettaatt atttyp av

beredskapsåtgärder krissitua-ka möjligheterna vidta olika inför och underatt en
tion.

ÖCB framhåller vidare i promemorian bl.a. det för funktionen Försörjning medatt
industrivaror värdefullt verksamheten kan bedrivas inom den myndighetär att som
bl.a. har tolka och vidareutveckla planeringsförutsättningar statsmakter-deatt som

beslutat perspektivstudierhar och bedriver programplanering, och andrana som
långsiktiga, strategiskt viktiga studier för civila försvaret. plane-det Detta gör att

målsättningen.ringen med säkerhet sker i enlighet med den nationella Sam-större
verkan med andra funktionsansvariga myndigheter och med Försvarsmakten under-

ÖCB,påtagligtlättas funktionen detorganiserad inom för civilaärom som svarar
försvarets ledningssystem. samordningsroll funktionen har samordnaDen attsom -

funktionsansvariga försörjningsfrågoralla myndigheter arbetar med kansom ge--
ÖCBnomföras effektivt med den nuvarande placeringen, eftersom kansättett

målgrupper.samordnade insatser olikagöra mot

ÖCB:sSynpunkter stöder uppfattning myndigheten ska fortsättaatt att svarasom
funktionen frånför Försörjning med industrivaror har inkommit till utredningen

Försvarsmakten. hänsyn till funktionenMed den betydelse har det enligtärsom
Försvarsmaktens mening nödvändigt kan ske inte bara med densamverkanatt per-

ocksåinom myndighetensonal för den löpande verksamheten medutansom svarar
verksledningen beredskaps-och denna verksledning har erforderlig auktoritet iatt
frågor. måste förståelseVerksledningen ha för den säkerhetspolitiska situationen

ingåendeoch kunskap den operativa planeringen. Enligt Försvarsmaktenom upp-
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ÖCB:sendastfyller verksledning dessa krav. Försvarsmakten har goda erfarenhe-
den ledning integreratOCB övergripande och för funktionenutövarter av som

Försäljning industrivaror.med

Utredningens slutsatser

Utredningen bedömningenden verksamheten inom funktionen fungerar bra.gör att
finns flexibilitet i arbeta och förDet öppenhet förutsättningar.sättet atten nya

Verksamheten inom funktionen har kontakter och impulser varit tillgett nyttasom
ÖCB.arbetet i övrigt inomför personal för fåttverksamheten harDen som svarar

värdefulla frånerfarenheter andra delar myndighetens organisation.av
i
i Utredningen emellertid förhållandenandra organisationensväger även än sätt att

ÖCBfungera och de synpunkter både ochLEMO, Försvarsmakten redovisat.som
ÖCBmycket viktigt skäl för förändring visserligen erbjuderEtt bered-är atten en

skapsmiljö vilket givetvis har värde inte verkar i den näringslivsmiljöett men- -
i i hög grad skulle kunna berika och ytterligare höja kvaliteten verksamhetensom

funktionen.inom Placeringen inom frågormyndighet arbetar med bl.a.en som om
industrins snabba utveckling borde också kunna leda till utnyttjandegemensamt av
vissa inom myndigheten tilloch ytterligare minskning organisationenresurser en av

risk för kvaliteten försämras.utan att

Stöd för den slutsats här redovisats finns enligt utredningens mening i densom
ÖCBbetydande förändring verksamhetens inriktning förutser iav som pro-

ÖCBgramplanen. Enligt bör beredskapslagren tillreduceras omfatta endastatt
, importerade rå-vissa strategiska och insatsvaror. befintliga lagren beräknasDe
5 minska med drygt tredjedel under försvarsbeslutsperioden. bered-Den typen av

skapsavtal för tecknas kommernärvarande minska i omfattning och delvisattsom
ändra karaktär. Tyngdpunkten i beredskapsarbetet framhållerkommer, myndighe-

i iprogramplanen, fortsättningen ligga analys- och planeringsarbeteten att samt
internationell uppföljning.

ÖCBBeredskapsåtgärder kommer iöka betydelse enligt bl.a. företags-ärattsom
planläggning och företagskontakter, förberedelser för omställning inom industrin,
forskning och utveckling återvinning, återanvändning och utvecklingsom avser av
inhemska substitut, internationellt samarbete vissa beredskapsavtal.samt typer av

olika åtgärder ställer krav viss kompetensutvecklingDessa hos personalen, an-
ÖCB. Enligt utredningens sådana arbetsuppgifter ibättremeningser passar en

myndighet med allsidiga arbetsuppgifter näringslivets framtida utveck-som avser
ling i myndighet koncentrerad framgåttberedskapsuppgiñer. Somän ären som
ansåg LEMO överföring till myndighet näringslivskontaktermedäven att en en
skulle ha flera fördelar.

ÖCB,Utredningen vill framhålla placering inom inte ska för verk-att en som svara
samheten i krig, strider personalen tjänstgör iAvenansvarsprincipeiz.mot om som



då för verk-går den myndighet harhöjd beredskap tillfred vid ansvaretöver som
ansvarsförhållande-förändring iFörsörjningskommissionen sker detsamheten en

myndighet inteverksamheten flyttas tillgivetvissak gällerSamma somenomna.
Enligthar i funktion.Försörjningskommissionenheller har trättnär ut-ansvaret

näringslivskon-myndighet med bredahar placering hosredningens mening enen
fördelar i lägetnäringslivet emellertiderfarenheter planeringen inomtakter och av

medverksamhet. Olägenheterna denkommissionen inleder sinfram till dess att
lösningen medenligt den nuvarandei organisationenförändring äger an-rumsom

ÖCB påtagligt.minskarknytning till

myndighettillför överföring funktionsansvaretstarkt skälEtt ären annanen av
ÖCB, framhållit, samordnings-koncentrera sigutredningen börvidare att som

mål- uppföljning ochökad och resultatstyrning och denuppgiñerna, dvs utvär-en
funktionenöverföring förför denna.dering underlag Enär ansvaretett avsom

skulle i hög grad förändraindustrivaror till myndighetFörsörjning med en annan
ÖCB:s frågaframhållit detarbetsuppgifter. Som LEMOsammansättningen är

vår utredning det, andra mycketñmktionsansvar. finns,Detett tungt sersomom
och sjuk-telekommunikationer, hälso-energiförsörjning,viktiga funktioner t.ex.-

ÖCB utgångspunktskulle med denvård räddningstjänst.och befolkningsskydd och
ÖCB:s för dessai avseende ha motivgäller for slutsatser detta ävenatt svarasom

ÖCBinnebära den fördelenskulle överföringfunktioner. Enligt LEMO atten
samordna det civila försvaretsig huvuduppgiñenskulle kunna utan attägna att

ñinktionsansvar. LEMOsplittra sittledningen behövde ett tungtengagemang
inte borde förändras.ansåg funktionen för närvarandeplaceringenatt av

ÖCB låtaredovisade skälen forUtredningen inte debedömer att ansvaretatt av
redovisadeså deligga myndigheten starka dekvar är väger argumentenatt upp

ÖCB i ochdess ledning kommerplacering ñinktionen. ochför ändrad nyenen av
bl.a. näringslivetkunskapersamordningsroll andra destarkare sättatt om

påverka verk-dessa kunskaper kunnaverksamheten fordrar och med stöd avsom
utförasutgår från uppgifter skafunktionen. Utredningen desamheten inom att som

väsentligtmyndighet i allt kommer skeinom funktionens inom attram en annan
ÖCB.inommotsvarande uppgiftermed personal har rutin och erfarenhetsom av

samverka med denkommer liksom hittills kunnadet gällerDe attpersoner som
nivåns civilbefälhavarna och länsstyrelsernaregionala myndigheter sättsamma-

funktioner.gäller inom andrasom

bra i denFörsörjning med industrivaror fungerarVerksamheten inom funktionen
tillöverföring följer medorganisationen. personal vidnuvarande Den en ensom

miljön.i denmyndighet allt döma fungera välkommer ävenatt att nyaannan av
Överföringen intillbåda lokaliseradeunderlättas de myndigheterna äratt var-av

förändringarsikt till följdemellertid inte uteslutas det kortandra. skaDet att av
uppstår isvacka verk-interna ledningen kan bli falleti rutinerna for den ensom

framförfördelarna alltemellertid de redovisadesamheten. Detta vägs upp av -
näringslivsfrågor ochmyndighet arbetar medsamutnyttjandet i somav resurser en

ÖCB:s uppgiñer.renodlingen ochansvarav
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ansvarigNUTEK mvndiglLt

Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK det naturliga alternativet tillär
ÖCB ansvarig myndighet för funktionen Försäljning med industrivaror. Försom en
överföring uppgifterna till talar enligt utredningensNUTEK bestämda meningav

det inom myndigheten finns omfattande kunnande och breda erfarenheteratt ett om
näringslivet, framför allt industrin. bör fångamycket effektivtDet deatt upp
förändringar i utvecklingen måste betydande inflytande verksamhetenettsom
inom funktionen. kommer omgåenderelativt efter förändringDet i ñmktions-en

till för beredskapen handläggningen inomskeransvaret att nytta attvara en myn-
bådedighet har till uppgift frågorbevaka den tekniska utvecklingenattsom om

vidta åtgärderoch allmänt ökar kunnandet inom industrin och förbätt-att settsom
industrins struktur.rar

harNUTEK under hand meddelat myndigheten bereddäratt överatt ta ansvaret
funktionenför och effektivt för uppgiftema. Utredningen har denatt motsvara

bakgrunden för bör för funktionenNUTEK Försörjning med in-stannat att svara
dustrivaror. Allra i det sammanhanget det i framtiden blir allt vikti-tyngst väger att

funktionen hanteras inom organisation med löpande stark anknytningattgare en en
centralt och regionalt till verksamheten inom industrin frågoroch gäller densom
tekniska utvecklingen.

Svenska Arbetsgivareföreningens enhet för Miljö och säkerhet har muntligt sittgett
stöd till de föreslagna förändringarna för funktionen Försörjning med industrivaror
och överflyttning till den näringslivsinriktade myndigheten NUTEK. Ien mer en

skrivelse framhållithar enheten funktionens bredd och betydelse. Utredning-senare
tolkar det uttalandet så förändringar i för funktionen måsteatt ansvareten senare
med försiktighet.ske

Tidpunkten för överföring till NUTEK bör till del kunna avvägas moten en syn-
frånpunkterna pågåendeFörsvarsmakten den planeringen industriell för-om av

sörjning inför anpassning.en

ÖCB påpekar framgått funktionens näringslivskontakter i många fall inne-attsom
fattar uppgifter sekretesskaraktär från både företagens och myndigheternas sida.av

ÖCBskulle tala förDetta i det här sammanhanget speciellt lämpligatt är som
ñmktionsansvarig myndighet. utgårUtredningen emellertid i sina överväganden
från varje myndighet tillgodoser kraven säkerhet och personalen inomatt att en

ÖCBi NUTEK placerad beredskapsenhet följaktligen inte har möjlighetersämre än
tillgång till uppgifter kommande produkter konkurrensskälatt t.ex.om som av

frånkänsliga sekretessynpunkt.är

Utredningen föreslår för funktionen Försörjning med industrivaroratt ansvaret
flyttas från OCB till NUTEK.över

Utredningen har tidigare i betänkandet föreslagit den ekonomiska planeringsra-att
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områden innefatta endastberedskapsmyndigheterssamtligaska täcka menmen
innebärFörslagethänförliga till det civila försvaret.direktsådana kostnader ärsom

ingå i den eko-överföring till skaefter NUTEKför funktionenanslaget ävenatt en
för det civila försvaret.nomiska planeringsramen

ÖCBfrån påverkarfunktionenforöverföringFörslaget ansvaret en-avom om en
uppgifter ochFörsörjningskommissionensmening inteligt utredningens ansvar,

organisation.

för funktionen TransporterAnsvaret

delfunktionemaFunktionen omfattar

ÖCB;D ransportsamordningT
..................................... .. Vägverket;D Väghållning

.................................................... .. ÖCB;D Landsvägstransporter
..................................... .. SJ;D Jämvägstransporter

........................................ .. Banverket;D Banhållning
.................................................... .. Sjöfartsverket;D Sjötransporter

................................................ .. Luftfartsverket.D IygiransporterF
.............................................. ..

omfattar driftflygtransporterdelfunktionema sjötransporter ochfor ävenAnsvaret
del hamnardriftenunderhåll respektive flygplatser.hamnar Föroch vägar,av enav

hela funktionenför Trans-haroch flygplatser kommunerna. OCB ansvaretsvarar
porter.

ÖCB transportfunk-uppgifterna inomhelårstjänster fori organisation fyrahar sin
samordningenochutnyttjas för funktionsansvaretdessationen. I stort sett tre av
delfunktionenberedskapsplaneringen inomföroch tjänstmellan transportsätten en

bedömningutredningensbedrivs enligtVerksamhetenLandsvägstransporter. ett
effektivt sätt.

frågan funktionsansvaretockså sammanhangetprövade i det härLEMO samtom -
transportsamordning och landsvägstransporter. Defor delfunktionernaansvaretom

åvilade septemberbåda fram tilldessauppgifter förenade medolika ansvarsom var
initiativrådet överfördes uppgifternaTransportrådet. upphördeår När1991 av

ÖCB. for delfunktionenkonstaterade Transport-tillriksdagen LEMO ansvaretatt
samordningsuppgiftenövergripandesamband med densamordning har näraett mer

förskulleNågon passande myndighetcivila försvaret.for det svarasomannan
mycketmening inte. Endastenligt utredningenstranspottsamordningen fanns det

foruppdelningsmå stå vinna medfördelar skulle transportsam-ansvaretatt aven
redovisade bakgrundendenföreslogordning och landsvägstransporter. LEMO mot

ÖCBför inomdelfunktionsansvaretförändring i fimktions- elleringen transport-
området.
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ÖCB har framhållit för utredningen uppgifterna infor ochatt transportersom avser
höjdunder beredskap i fortsättningen bör ligga myndigheten.även Somskäl for

detta pekar myndigheten Transportfunktionen funktion med fematt är storen
trafikverk involverade. De samordnande uppgifterna inom funktionen det gäller-

fördelabl.a. medel och till de har uppgifteratt inom funktionenatt attse organ som
ÖCBanvänder planeringsförutsättningar liknar dem i övrigt utför.samma som-

Transportfunktionen torde den funktion inom det civila försvaret där samord-vara
ningsbehovet omfattande och tydligt. Arbetetär erfarenheter kanmest ger som

ÖCB:sutnyttjas för utveckla övriga samordningsuppgiñer. Skälenatt i övrigt iär
huvudsak desamma bibehållandet for funktionen Försörjning medansvaretsom av
industrivaror.

i
Även ÖCBfor Transportfünktionen gäller enligt samarbetet medl Försvarsmak-atti

och med den regionala nivån omfattande både civilbefalhavarnateni och läns-är -å styrelserna har viktiga roller och myndighetens kontakter med de myndigheteratt-l
det gäller har effekter verksamheten i övrigt. beredskapsmiljöDengynnsamma

ÖCBfinns inom viktig for fullgörandet myndighetensär uppgifter inomsom av
Transportfunktionen. Risken denna beredskapsverksamhetär särskiltstor att om-

skötsden endast fåtal får mycket undanskymd plats iettav personer en en annan-
ÖCBmyndighet. Verksamheten har i " fredsmässig status svårtdet är atten som

uppnå håll,andra framhåller myndigheten. Försvarsmakten och Luftfartsverket
ÖCBstöder i uppfattningen för funktionen ska ligga kvar myndig-att ansvaret

heten.

bibehållande ÖCBMot för Transportfimktionen inomett talar enligtansvaretav
både ÖCBmyndighetens och utredningens mening inte någonatt är transportmyn-
dighet med naturlig roll inom transportverksamheten i fred. finns inte någonDeten
"transportmiljö" inom myndigheten kan berika verksamheten. Såsom var var
fallet låg Transportrådet.när Utredningenansvaret i övrigtatt argumentenanser
för föra funktions- och ÖCBdelñmktionsansvaret inomatt transportområdet från
till myndighet i huvudsak desamma förär funktionen Försörjningen annan som

industrivaror.med

svårighetEn i det här sammanhanget transportområdet inte längre har någonär att
myndighet med griper utvecklingen inom olikaett över transportverk-ansvar som
samheter eller statliga trañkmyndigheters områden. Den centrala myndighet som

hänsynmed till karaktären verksamheten inom funktionen ligger relativt tillnära
hands emellertid NUTEK. Denna myndighetär har redan funktionsansvar inomett
energiområdet för frågor drivmedeläven och behandlar näringslivsfrågorom- -

gäller i fred.transportersom

funktionenOm Försörjning med industrivaror enligt utredningens tidigare förslag
placeras inom NUTEK, framstår det mycket lämpligt till denna myndighetattsom
föra funktionen Transporter.även Detta kommer kunna goda synergieffek-att ge

Transporter och logistik i hög grad integreradter. del denär moderna in-en av
dustriella verksamheten Just-in-time.
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funktionsansvarigbetydande rollfår utredningens förslagenligtNUTEK somen
Beredskapsfrågomaförsvaret.områden i det civilacentralainom fleramyndighet

verksamhet.myndighetensomfattande delkommer bliatt aven

beredddenför utredningenunder hand övertaharNUTEK är attattuppgett an-
transportñanktionen.förävensvaret

ÖCBfrån tillflyttasfunktionenföreslår för TransporterUtredningen att ansvaret
NUTEK.

planeringsra-ekonomiskaföreslagit denbetänkandettidigare iUtredningen har att
innefatta endastområdenberedskapsmyndigheterssamtligaska täcka menmen .innebärFörslagetcivila försvaret.hänförliga till detdirektsådana kostnader ärsom

ingå i eko-dentill skaöverföring NUTEKefterför funktionenanslaget ävenatt en
civila försvaret.planeringsramen för detnomiska

inrättandeföreslagitpåpeka LEMOi det här sammanhangetUtredningen vill att av
Försörjningskom-i likhet medTransportkommissionensärskiltett somorgan --

underåvilar myndighetdenuppgiftermissionen skulle komma överatt ta somsom
xpåverkasförslagUtredningensfunktionsansvaret.förhållanden i fred har rnormala

realiseras.skulle kommadenna punktförslaginte LEMO:s attomav

samordningochCivil ledningFunktionen

funktio-inomdetmening bör detutredningensEnligt ävenövervägasnärmare om
inte hörsamordningsverksamhetsamordning och i denochCivil ledning somnen

liggade inte börkaraktärenuppgifter denfinnstill funktionsansvaret att enav
samordningsroll.renodladmyndighet med en

ÖCB:s så långt möjligt läggafortsättningenifrån sida bör utSträvan attäven vara
påsamordningskaraktärrenodladarbetsuppgifter inteden t.ex.ärtyp avsomav

olikakonsultföretagochcivilbefälhavare, FOAmyndigheter,funktionsansvariga av
ÖCB åtgärdernainriktningövergripandedendäremotSjälvfallet skaslag. avange

ledningsplatserUtbyggnadensamordningskraven.tillmed hänsynfordras avsom
bedrivsnärvarandeförverksamhetnivå exempelregional är ett somen

ÖCB verksamheten ochinriktarinnebärlämpligt.utredningen Detdet attsätt anser
myndigheterna.berördahos deproduktionen skeratt

framgå verksamhetvilkenklarare börvidare detUtredningen än typatt avnuanser
verk-föreslogsamordning. LEMOCivil ledning ochingå funktioneniska attsom

integodtogsförslagetfunktion,särskildskulleinte längresamheten avmenvara en
Även betydelsen förökadetill denmed hänsynutredningenstatsmakterna. anser -

verksamhetenEftersomfinnas kvar.funktionen ska är näraledningskedjan att-
ÖCB:s fortsättningenimyndighetdennasamordningsansvar börförenad med även

ledningskedjan inomviktigadenbör koncentrerasVerksamhetenför den.svara
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civiladet försvaret, dvs beredskapsförberedelserna hos regeringen, civilbefälhavar-
länsstyrelserna och kommunerna. Funktionen bör den bakgrunden kallasmotna,

Civil ledning.

Utredningen föreslår den nuvarande funktionen Civil ledning och samordningatt
ÖCB.Civilkallas ledning och for uppgifterna ligger kvar Myndig-att ansvaret

heten bör i samband med åtgärdergenomförandet olika inom funktionenav nog-
möjligheterna lägga uppgifter andra myndigheter ellerprövagrant att ut organ.

SR V:s och SPF samordning:s

och SPF har tydligtSRV för sina funktioner Befolkningsskydd ochett ansvar -
räddningstjänst respektive Psykologiskt försvar infor höjd beredskap. Till ansva--

hör framgått den tidigare beskrivningen i betänkandet uppgiftenret attsom av
samordna inom myndigheternas respektive funktioner. civiltLagen försvar harom
förändrat rollSRV:s SPF:s. Kommunernas och uppgifter inomänmer nya ansvar
räddningstjänsten under påverkarhöjd beredskap uppgifter.SRV:s

uppgift inför höjdSRV:s beredskap framför allt stöd till länssty-är attnumera ge
relserna, i sin biståska kommunerna rådmed inom för deras ökadetursom ramen

Områden inom SRV:s verksamhet där det fordras samordning infor ochansvar. en
höjdunder beredskap skydd radiak- och kemstridsmedel, varning ochär mot ut-

rymning. ska tillSRV det finns planläggning och får någotutrustning och iattse
fall föreskrifter. Samma sak gäller skyddsrum och andra skyddade utrymmen.ge
Under anpassningsskede och i läge höjd beredskap blir det sannoliktett näraett
nödvändigt prioritera åtgärderolika de regionala och lokala skaatt som organen
vidta. Regeringen kan inför och under höjd beredskap SRV bemyndigande attge
flytta för räddningstjänsten i krig till områden där behoven bedöms bliresurser

och kraftsamling behöver ske.störst en

ÖCBProduktionen skyddsrum har granskats utredningar i regiav genom av res-
ÖCBpektive SRV. Enligt slutsatserna och förslagen i från redogö-rapporten en-

finnsrelse i Bilaga ska detD nuvarande för statliga bidrag till skydds-systemet-
rumsproduktionen lånefmansiering. Staten beslutar i vilka delarersättas av om av
landet skyddsrum ska byggas. fattarKommunerna däremot beslut byggan-som om
det och finansieringen. Ett skyddsrumsbesked lämnas tillsammans med bygglo-om

Beskedet innebär skyddsrum ska byggas och ingå låne-kostnaden skavet. att att
ÖCBunderlaget. Lånet enligt bör och amorteringsfrittränte- tassom vara upp

direkt i Riksgäldskontoret. och amorteringarRäntor belastar statsbudgeten under
skyddsrummets hela livslängd. statsbudgeten avlastas årligadäremot de investe-
ringskostnaderna för skyddsrumsvolymen. SRV har inte tecknat samråd rappor-

i denna del.ten

utgårSRV i sina överväganden från bedömningarna Riksdagens revisorer,av som
bl.a. påpekat problemen med skyddsrumsbyggandet till de regionalaatt anpassa
mål- och riskanalyserna. Verkets förslag syñar vidare till enklare tillämpning ochen
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beredskapsplanläggningen.i Detarbeta medbegrepp för kommunernafärre att
myndigheter.hos berördasamstämmiga tolkningarförutsättningar förinnebär mer

områdenså deplaneringsförutsättningarna revideras,föreslår vidareSRV attatt
teoretiska risk-ansluter till deskyddsrum bättre i dagvilka ska byggasinom det än

områdena.

liten ochi flesta kommunerenligt deSkyddsrumsplaneringen SRV:sär rapport en
skulleplaneringen i kommunenintegrering i den fysiskaverksamhet.udda En"

kommunala verksamheten. Ennaturligt inslag i dentillden annatgöra ett mer
detinte fungerarbemyndigandesystemet,problem ärsätt avsett,är somsom

innebär genomgri-iadministrationen. Förslagenomfattandeden rapportensamt en
bemyndigandesystemet.förenklingpande av

onödigtoch innebärdet nuvarandeUtredningen storär tungrottsystemet enanser
skälfinns starkaochbelastning länsstyrelserna SRV. Detadministrativ att sna-

ÖCB:s finansieringen.förhelt Detförslagförenkla är ett nytt systemsystemet.rast
Utredningenutredningen bedöma.inte ankommerhar aspekter det att ansersom

förslag,sig bakom SRV:still sitt uppdrag ställanaturligt med hänsyndet att som
områden iåtgärder inom andraför prioriteradefrigörakommer att resurser mer

verksamheter.och de regionalacentrala myndighetensden organens

inforrnationsbered-och flexibelverka för robustuppgiftSPF:s främsta är att en
konkretsäkerställd ochnyhetsförmedling blirså korrektsnabb ochskap, att enen

uppgiñenMyndigheten lösermyndighetsinformation kan lämnas.och fullständig
krishan-erfarenheterkunskaper ochsammanställa och förmedlabl.a. att omgenom

rådgivandeoch verk-understödjandekommunikation och information.tering, Det
beredskapsmyndighet.i rollsamheten kärnan SPF:sär som

samordningenioch rollerföreslår förändringar i SPF:sUtredningen inga SRV:s av
höjd beredskap.inför och underverksamheten

samhället ifredpåSvåra påfrestningar6.5.3

Bakgrund

samhälle dehuvudbetänkandet Ett säkrareiriskutredningen beskrevochHot-
beslut skaenligt statsmakternassvåra påfrestningar olika slagde senaresomav

påfrestningarsvåra be-uppgifter ingripa Somingå i civila försvaretsdet mot.att
i viktigaallvarliga störningarriskutredningen i huvudsakochhandlade Hot- sam-

Påfrestningarna förutsattesvattenförsörjningen.el- ellerhällsfunktioner, t.ex. vara
verksamhe-för alla slagfick konsekvenserså händelseförloppenomfattande att av

frågaskulleenskilda bedriver.företag eller Detmyndigheter,ter omvarasom
långsamt framväxande ske-till destod iinträffade händelser,plötsligt motsatssom

också iriskutredningen skildradeochutanför definitionen.enden föll Hot- ettsom
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antal scenarion de händelser frågadet skulle kunna och vilka verk-som vara om
skulle kunna bli.ningarna

framgått redogörelsen iSom kapitel föreslog och riskutredningen be-3 Hot attav
stämmelser för allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner skulle föras i
räddningstjänstlagen. Remissinstanserna instämde i det behövdes lagstiftning.att

myndigheterFlera emellertid till bestämmelserna ingåtveksamma skulle iattvar
räddningstjänstlagen. Som led i beredningen har inom Försvarsdepartementetett
utarbetats promemoria Ds 1996:4 ochRegeringens myndigheternas befogen-en

vidheter påfrestningar samhället.svåra på

innehållerPromemorian förslag till lag särskilda befogenheter svåra på-vidom
frestningar svår påfrestningsamhället. förslaget medI samhälletavses en en
allvarlig störning i viktig samhällsñinktion till följd olyckshändelse, natur-en av en
katastrof eller sabotage. Störningen innebär möjligheterna tillgodoseatt att storen

invånaresdel landets behov nödvändiga förnödenheter livsmedel,t.ex. vat-av av -
energi husrum försvåraseller allvarligt eller helt omöjliggörs. befarasDetten, -
till fara för människorsleda liv, personliga säkerhet eller hälsa. överhängandeEn
för sådanfara störning svårjämställa med störning. svår på-Somär atten en en

frestning samhället såbetraktas omfattande tillströmning flyktingaräven en av
Sverigetill det krävs särskilt insatser från samhällets sida med bl.a. medi-att stora

cinsk vård och husrum.

statsmakterna har i totalförsvarsbeslutet framhållit för det finnsatt ansvaret att en
grundläggande beredskap svåra påfrestningar i fred i princip åvilar denmot som
bedriver verksamhet i fred inom område sådana påfrestningaroch kan inträffa.vars
Beslutet helhetssyn innebär inte någon ändring detta och inte hel-synsättom en av

någon ändring räddningstjänstlagensler bestämmelser hur samhällets rädd-av om
ningstjänst ska organiseras bedrivas.och

Myndigheternas och uppgifteransvar

planering och åtgärdergenomförande i operativaFör den verksamheten vidav
svåra påfrestningar samhället i fred de i ledningskedjantresvarar organen -

länsstyrelsenkommunen, och påpekatSom utredningen tidigare börregeringen.
de civilbefälhavarna förfogar beaktas. utredningenFöräven över ärresurser som

uppenbartdet tyngdpunkten i det expertstöd dessa behöver inför ochatt som organ
svåra påfrestningarvid ska ligga sektorsmyndigheterna inom områdende som
kommakan beröras händelserna. Sektorsmyndigheternas roll kan jämförasatt av

med den samordningsroll SRV har enligt sin instruktion det gäller allvarliganär
olyckor. Verket ska planera för i sammanhanget bistådet kunna regeringen medatt

inhämta expertbedömningar frånoch underlag myndigheter och andraatt annat
emellertidDet regeringens uppgift behovet samordningär närattorgan. av upp--

står besluta tillfälligt ansvarsförhållandenändrade eller myndig-om ge en annan-
ihet uppdrag det.göraatt
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till ledning ellerska sektorsmyndigheter stöd andraoch SPFSRV ge organssom
påfrestningarsvåra bakgrundsamhället. kommersamordning vid SRV mot av

käm-samordningsuppgiñer och sitt för beredskapensina allmänna motansvar-
svå-vid olika slagenergiolyckor särskild roll i samhällets verksamhetatt en av-

påfrestningarnapåfrestningar. orsaken till all-gäller framför alltDetta är enomra
dethändelseförloppet leder till in-varlig olycka eller naturkatastrof eller attom-

riskerna olyckor ökar, dvs rädd-träffar antal olyckor eller förett stort att om
tillämpas.ningstjänstlagen ska

infor-händelser viktigakan delta med experthjälp inom det vid alla allvarligaSPF
allmänna råd detmationsarbetet. kan ske utarbetande möj-Det görav somgenom

ellerinformationsberedskapligt för myndigheter och andra byggaatt genomupp en
inträffat. s.k.stöd i myndigheternas arbete händelse har Genom närvaran-när en

människor-myndighe-samspelet mellandeobservationer och snabbstudier. hurom
svåra påfrestningar vidareter-medier fungerar vid samhället i fred kan SPF ge

sinautvärdering myndigheter och medier iblandunderlag för den görett avsom
sådana åtgärderför kan myndigheten detinsatser. ochKompetens omresurser

frånbehövs hämta sin krigsorganisation.

civila försvaretenligt beslut detankommer statsmakternasDet stär-attnumera
ÖCB framhållersvåra påfrestningar.förmåga ika samhällets samlade Sommötaatt

slå hårtsvåra påfrestningar i geografisktprogramplanen kan samhället fred mot
sådantområden många i lägeverksamheter i samhället. gälleroch Det att ettstora

samhällets framför allt ledningssystemet, personalenkunna utnyttja alla resurser,
sådana åt-materielen. myndigheter andra har föroch ochDe resurserorgan som

måste i planeringen sin inför höjd beredskap hänsyn tillgärder verksamhet taav
denna uppgift.

ocksåutredningens emellertid del övergripandebehövs enligt meningDet över-en
svåra på-vidväganden användningen det civila försvarets resursersom avser av

vilkai samla kunskaper och bedömafrestningar samhället fred. gällerDet att att
åtgärder fred-krig behöver vidtas.i drag inriktade awägningar Denstora som

ÖCB, planeringensamordningsrollen naturlig för har förutsättningar iär attsom
i både funktionsansvariga myndigheterinför händelser hela hotskalan stödge

och de kommunala och statliga i ledningskedjan.organen

ÖCB samordningsuppgift inför hojdUtredningen inom för sinattanser ramen
beredskap ska till uppgiñ att

1 Följa och analysera utvecklingen hotbilden området påfrest-svårainomav
samhället ifred och sprida information denna;påningar om

materiella2 Se till det finns överblick de personella ochi överatt storten
och vid behov informeraförekommer det civila försvaretinomresurser som

har möjligheter förfogavad ledningskeaüanregeringen i attex. om organen
iöver;



Göra3 planer beredskapen förprioriteringar krig,i så ävenattsom avser
behoven ifred kan tillgodoses effektivarepå ett sätt.

exempel tillämpningenSom vill utredningen peka konsekvenserna inomett ett
statsmakterna föreslaget helt verksamhetsområde inrättandet civilanyttav av-

beredskapsstyrkør för uppgifter under höjd beredskap vid svåra påfrestningaroch
samhället i fred. statsmakterna med denna verksamhet höja ambitio-attavser

ÖCBdet gäller beredskapen med personal. naturligt inomDetnär är attnerna ra-
för sina övergripande uppgifter for bedömningar behoven dettamen svarar av

område, avvägningar mellan olika slag rekrytering och föreskrifter förgör av ger
utbildningen.bl.a.

framhållaUtredningen vill mycket det behöver vid svåra på-deatt görasav som
frestningar kan komma uppstå kommer ske med harinteatt attsom resurser som

Äventillskapats för det civila försvaret. detta talar för huvuduppgiñerna läggsatt
ÖCB:si ledningskedjan och de sektorsorgan kan erbjuda stöd.organen som

uppgift bör omfatta övergripande bedömningar med anknytning till verksamheten
inom det civila försvaret.

har detaljeradeSRV uppgifter personal och materiel inom räddningstjänstenom
och kan bidra med bedömningar vilka det kan lämpligt attav resurser som vara

fåranvända. Verket speciell roll i åtgärder svårasamhällets vid påfrestningaren om
följd påfrestningardet dessa inträffar antal olyckor ellerett stortsom en av om

riskerna för olyckor påfrestningarna.ökar grund av

Utredningen föreslår for planering och genomförande åtgärder iatt ansvaret av
den operativa verksamheten inför svåraoch vid påfrestningar samhället i fred

liggaska de i ledningskedjan och tyngdpunkten i expertstödettre attorganen
dessa behöver inför och vid svåra påfrestningar liggaska sek-som organ

torsmyndigheterna områdeninom de kommer beröras händelserna.attsom av

ÖCBUtredningen föreslår vidare får till uppgift svåra påfrestningarinföratt att
samhället i fred i planeringen stöd funktionsansvariga myndigheter samtge

i ledningskedjan i enlighet med den beskrivning uppgifterna utredningenorganen av
redovisat.

föreslårUtredningen inga förändringar i SRV:s och roller vid svåra påfrest-SPF :s
ningar samhället i fred åliggerdet normalt dem sektorsmyndig-utöver som som
heter. Utredningen vill emellertid understryka den betydelsen det stödstora av
myndigheterna inom sina verksamhetsområden tillkan i ledningskedjan.ge organen
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fordrar räddningstjänstinsatser6.5.4 Olyckor som

Bakgrund

år regleratio sedan, kom helaRäddningstjänstlagen, infördes för nästan attsom
utbild-bildades och och modemsamhällets räddningstjänst. Samtidigt SRV en ny

verksamhet komkommunala räddningstjänsten inrättades. SRV:sning inom den
utveckling-1980-talet i grad inriktas den fortsattaunder delen högattsenare av

fred-krig inomräddningstjänstutbildningen integrationen metod-,samten av
utbildningsområdena.Utvecklingen gälldeteknik- verksamhetenoch trans-somav

oljeskadeskydd och beredskapen kärnenergiolyckorfarligt gods, togmotport av
också anspråk åtgärder i fokusi betydande del Andra var sam-en av resurserna.

den kom-ordningen statlig kommunal räddningstjänst, dels inomdels mellan och
räddningstjänsten mellan kommuner.munala

internationalise-delen har präglatsUtvecklingen under den första 1990-talet avav
verksamhetsområden. verketsolika Till detta räknas med-ringen inom SRV:s även

flyk-internationella insatser inom katastrof- ochverkan vid genomförandet av
riskerområde. Frågor vid anläggningar med särskildatingshjälpens säkerhetenom

området fåtthar högre prioritet.och arbetet i allmänhet inom det förebyggande
också de ändringar i räddningstjänstla-betydelse i det här sammanhanget harStor

organisera och planera för rädd-innebär kommunerna skyldigaär attattgen som
statliga civilförsvarsor-ningstjänsten under höjd beredskap. innebär denDetta att

vidare tagit hanteringen denganisationen awecklats. harKommunerna över av
krig.statliga utrustningen för befolkningsskydd och räddningstjänst i

awecklingsarbeten olika slag kommerFörändrings-, uppbyggnads- och ägaattav
dessaåterstående underlag förunder hela den delen l990-talet. Som ettavrum

åtgärder uppföljning och utvärderinghar höjt sina ambitioner det gällerSRV när av
Från utgångspunkter prioriteringar föränd-verksamheten. dessa och med dessa- -

förvaltning under årrade verket under organisationen för sina centrala och1994
skolorganisationen.1995

framhålls totalförsvars-innebär, det iStatsmakternas beslut helhetssynom en som
inte någon räddningstjänstlagens bestämmelser hurpropositionen, ändring i om

samhällets räddningstjänst ska organiseras och bedrivas. Genom de änd-senaste
iräddningstjänst fredringarna, resulterat i samlat för kommunernasett ansvarsom

verksamhetsområdet.krig, inom uppgif-och tillämpas helhetssynen fullt SRV:sut
det gällerinom räddningstjänsten, i den förebyggande verksamheten och närter

ocksåfarligt i fortsättningen i huvudsak tillsyn, utveck-gods börtransport av vara
området blir enligtlingsarbete och utbildning. farligt gods SRVInom transport av

sådanaoch riskutredningens förslag transportmyndighet för allaHot- transporter
Även verksam-bulktransporter till sjöss. samordningsuppgifterna inom dessautom

heter kommer betydelsefulla. sak gäller verkets uppgifter gäl-Sammaatt somvara
risker.ler säkerheten inom verksamheter med särskilda



och riskutredningen har föreslagit rad åtgärder ocksåHot- andra tilllederen som
Ävenuppgifter för verket inom områdena.de redovisade arbetet med EU-nya

direktiven ökat inom områdena räddningstjänst, inkl farlig industriellom ansvar
åtgärderverksamhet, och farligt gods den imot transport samt annatav samman-

föreslagna utökningenhang uppgiñerna inom internationelladen katastrof- ochav
flyktinghjälpen leder till ökad belastning SRV.en

SR V:s promemoria verkets i samhällets säkerhetsarbeteom ansvar

stöd för utredningensSom överväganden målen och medlenett översynom en av
för SRV:s verksamhet redogör utredningen här i sammanfattning för den prome-

Över-moria verket i november överlämnade till1994 Försvarsdepartementet.som
l vägandena i promemorian säkerhetsarbetet relaterat till händelser iäravser som

fred.

i konstaterade till börjaSRV med i promemorian verkets förhål-sakansvar iatt att
lande till Sprängämnesinspektionen och Sjöfartsverket -i det fallet gälldel senare

frågor farligtdet gods borde Avsikten skulle detomprövas. attom vara se om-
gick samla och fördela för samhällets säkerhetsarbete bätt-att statens ettansvar

fallet.sätt än som varre

området,det olycksförebyggandeInom framgick det vidare promemorian, ärav
samhällets insatser splittrade mellan mängd olika sektorer. egentliga befo-Deten
genhetema konkret säkerhetsarbete, utfärda säkerhetsföre-utövaatt ett t.ex. att
skrifter, förelägganden förbud, liggeroch hos de olika säkerhetsansvariga myndig-

möjligheter påverkaheterna. SRV:s blir dänned det indirekta slaget be-ochatt av
roende förmågaverkets formulera sektorövergripande strategier för samhäl-attav

säkerhetsåtgärder.lets områdetUndantag gäller för landtransporter farligt gods,av
där SRV beslutar säkerhetsföreskriñer;om

föreslogSRV räddningstjänstlagen skulle med hänsyn till vad lagenatt överses
innehåller åtgärderandra olycksförebyggande sådana avsåg brand. Detänom som

ocksåborde vilka ytterligare befogenheter verket eventuellt bordeövervägas som
ha för kunna samordna samhällets olycksförebyggande verksamhet. fannsDetatt
skäl samordning kunde ske mellan räddningstjänstlagen och lagenprövaatt om en

brandfarliga och explosiva ansåg vidareSRV det borde övervägasattom varor.
SRV regelbundet skulle till regeringen sina erfarenheter ochrapporteraom om

bedömningar säkerhetsarbetet i stort.av

tillsynsmyndighetcentralSom enligt räddningstjänstlagen har SRV förett ansvar
tillsynen den regionala nivån fungerar väl.att

Översyn mål och medelav

i förändringarnaTakten inom verksamhetsområdenSRV:s kommer fortsättaatt att
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effektivisering, förnyelse ochde allmänna kravenhög. Tillsammans medvara
omställning meningenligt utredningens forstatliga förvaltningen talar dettai den

verkets olikamålen verksamheten inomoch medlen förbör skeöversynatt aven
förframtida ambitioner deområden. Syftet bör principiellt klargöra statensattvara

område.räddningstjänstensmyndigheterna inomcentrala och regionala

framgå vilka förutsättningarnautredningen angelägendenbörDet översyn anserav
och kom-uppgifter mellanytterligare förändring fördelningenför statär avaven

så långt möjligtbörmellan länsstyrelserna och SRV. Strävan attsamt varamun
kan ocksåoch uppgifter.decentraliseradetaljstj/rning och Detminska att ansvar

åtagan-de olika statligaomfattningen och inriktningenfinnas skäl omprövaatt av
statligavilka de nuvarandebedömagäller i det sammanhangetdena. Det att av

bättregenomföraoch vilka andra kanåtgärderna inte längre behövs ettsomsom
utgå statliga verksamheten.därmed kan denochsätt ursom

Översynen åren förändringardetill utvärderingen underbör anknyta 1997-98 av
räddningstjänsten under höjdförmed anledning kommunernassker ansvaravsom

antagit rädd-juli haSamtliga kommuner ska den 1997beredskap. 1senast
räddningstjänstenplanering organisationbl.a. ochningstjänstplaner avansersom

utbildadeförstärkningsresurserberedskap och behovetunder höjd t.ex.anger av -
effektivaräddningsutrustning ochcivilplikt, modernmedräddningsmän uttagna

konsekvenser kommunernasska bl.a. belysa vilkaUtvärderingensambandssystem.
får ochför länsstyrelserna SRV.utökade ansvar

skulleinriktning verksamhetenmodifieradbedömning vadFör att avav enen
årsan-antaleteffekternautredningen gjort analyskunna resultera i har omaven

olika alter-minskades enligtinom myndigheteni den centrala förvaltningenställda
omfattning skulle kunnabegränsadminskning personalen inativ. Ett genom-enav

alternativ skullehögrerationaliseringar.relativt snabbt fortsatta Ettföras genom
uppgifter.myndighetens ochförändringar i inriktningenfordradäremot ansvarav

Översynen successiv reduceringsikteenligt utredningens meningbör även ta en
förändringarutgångspunktlämpligförvaltningskostnaderna vid SRV. En är attav

kontrollstationenden beslutadeska ske fr.o.m. i samband medkunna 1998 un-
pågå-dethar konsekvensernaförsvarsbeslutsperioden. Vid den tidpunktender av

uppgifter enligtdeblivit klarlagda. Samma-sak gällerende förändringsarbetet som
tillföras verket.olika utredningars förslag ska

isammanhanget ellerregeringen i det härUtredningen det naturligt sär-attanser
sådanGrunden förlåter utbildningsverksamheten.ordningskild över även ense

efterfrågan utbildning yrkespersonalgrundligbör analysöversyn avavvara en -
med ci-räddningstjänsten och räddningsmänkommunalainom den uttassomav

eventuellti denna del statsmakternasvilplikt. viktig del underlagetEn ärannan av
civila beredskapsstyrkor.kommande beslut om

organisation föri landeträddningstjänsten hos flera kommunerfinns hosDet en
för denslagvidareutbildning med liknande ellerlokal yr-samma somresurser av
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kesutbildning vid fyraSRV:s skolor. kommunalaDessa utbildnings-ägersom rum
enheter kan utnyttjas för i del fall kommersiell utbildningäven extern, en av perso-

inomnal näringslivet. Samhällsnyttan denna utbildning och kanär stor ettav vara
motiv för träffa överenskommelse med antal kommunerstaten att ett atten om

Översynenskadessa för utbildning sker i regi. utbildnings-statenssvara som nu av
verksamheten får visa vilka förändringar det gäller innehåll och organisationnär

behöver ske vid verkets skolor med hänsyn till den efterfrågananalyssom av
utbildningsplatser utredningen angelägen.som anser

Utredningen föreslår regeringen låter utföra målen och medlenatt översynen av
för SRV:s verksamhet med den inriktning utredningen har redovisat. Oversy-som

bör omfatta utbildningsverksamheten.ävennen

Löpande förändringar inom SR V

Utredningen medveten målSRV:s ochär medel tid ochöversynatt tarom en av
intedärmed kommer leda till förändringar i uppgifter och kostnaderatt ansvar,

kort sikt. Tidsaspekten har emellertid betydelse med tanke framför pågå-allt de
ende förändringarna inom område.verkets Till detta ska läggas de uppgifternya

SRV kan få.komma angelägetDet skapa handlingsutrymme för deäratt attsom
ytterligare förändringar i framtiden följer den internationella utvecklingensom av -

förstai hand samarbetet inom statligaEU. De myndigheterna måste räkna med att
betydligt snabbare hittills behöva genomföra förändringar i verksamheterän och
organisation.

utredningenDen angelägenöversyn utesluter inte SRV i ord-attsom anser annan
ning kan vidta åtgärder för decentralisera och uppgifter och minska för-att ansvar
valtningskostnader för det öka handlingsutrymmet för förändringarsättetatt-

kort sikt. Utredningen har gjort vissa studieräven SRV:s verksamhet ochav
planering och vill med ledning resultaten någrapeka områden där gårdet attav
före åtgärder.vidtaöversynen

del verksamhetenEn vid SRV:s skolor omfattarstor service olika slag. Ut-av av
redningen det bör denna serviceverksamhet i stället skaatt övervägasanser om
upphandlas i konkurrens. dettaI sammanhang ocksåbör förutsättningarna prövas
för ytterligare effektivisering åtgärderde vidtas vid skolorna ochen av som som

del i arbetet med materielen för räddningstjänst under höjdstatens beredskap.avser

Länsstyrelserna och kommunerna får under åren omfattande från1995-97 stödett
förSRV planering och organisationsutveckling den kommunala rädd-som avser

ningstjänsten under höjd beredskap. Eñer hand arbetet framskrider och desom -
lokala och regionala slutför sina uppgifter bör hela eller delar dettaorganen av-

inriktasstöd allmänt förbättra kompetensen hos länsstyrelserna inomatt sett
räddningstjänsten. skulleDet förbättra förutsättningarna för ytterligare decent-en
ralisering statliga planerings-, utvecklings- och tillsynsuppgiñer inom området.av



verketsförvaltningen ökatcentralainom denomorganisationenefterhar ut-SRV
organisa-vecklingsverksamhet. utveckling,forskning ochallmäntgällerDet om

utvecklingen in-delområdenolikateknikutveckling inomochtions-, metod- samt
möj-område SRVinom dettaIT-området. snabba utvecklingen storaDen gerom

samverkandemed dekommunikationeneffektiviseraligheter fortsätta organen,att
ochkunskapsspridningsamtidigt förbättraochframför allt kommunerna, att ser-

effektivareutsträckning ochividareUtredningen SRVvice. ettstörreattanser
inomräddningstjänstenhosutvecklingskapacitetentillvarahittills börsätt än ta

den växandeanvändningenökagradhandlar i högkommunerna. Det att avom
utbildningen vidmodernadenhåller byggaskompetens att genomuppsom

också angelägetskolor.Lund och vid Dethögskolan i SRV:s attTekniska är per-
utred-slagutvecklingsarbete detmedverka ifrån länsstyrelserna kansonal somav

på.ningen syftar

redo-regeringenoch tillfårföreslår i uppdragUtredningen SRV övervägaattatt
isådana förändringar verk-genomföraså möjligtmöjligheternavisa att snart som

områden utredningen hardebesparingar inom bl.a.medförsamheten pe-somsom
på.kat

sådan karak-emellertiddiskuterarutredningenförändringarFlera de är avsomav
frågor hanterasbör kunnanågra uppdrag.särskilda Dessainte behövsdettär att

förändringsarbete.verkets löpandeförinom ramen

och humanitärafredsfrämjandeInternationella6.5.5

insatser

Inledning

samarbe-internationelladetövervägandenautredningen iutgångspunkt förEn om
internationaliseringen, delsdels den allmännai framtidenoch insatserna ärtet om

försvaretdet civilainomoch andraför myndigheteruppgiñenden attorgannya
Utred-humanitära insatser.ochfredsfrämjandeinternationellagenomförakunna

påverkarinternationaliseringenområde hurpå dettaningens uppgift övervägaär att
Utredningenfredsräddningstjänsten.ochcivila försvaretinom detverksamheten

bådafortsättningen.i Iuppgiften ska hanterashur denvidareska pröva avse-nya
uppgiñsområden mellanochändamålsenlig avgränsning iskaendena ansvars-en

preciseringenbetydelse förfråga harmyndigheterna Engöras. av upp-somannan
militäraochcivila hjälporganmellanutformningen samverkangifterna är organav

fredsfrämjande insatser.föransvariga

internationaliseringenallmännaDen

myndighetercivilaflestainom desamarbetet harinternationellaallmännaDet
grad sedansärskilt höggäller idel vardagsarbetet. Dettakommit utgöraatt en av

blivit medlem iSverige EU.



olika Informa-i traktaterregleratinternationella samarbetet kanDet art.avvara
Ävenbeståndsdel.utgjort viktighar traditionelltoch erfarenhetsutbytetions- en

ibetydelsefull rollhar hañoch utvecklingsinsatserforsknings- engemensamma
fråga miljö-åtaganden iockså bindandearbetet kan innefattaarbetet. Men t.ex.om

biståndsåtaganden för olyckshändelser.skyddsåtgärder eller varsel- och

generelltgällerform föreskrifterbindande regler iförekommerEUInom somav
till nationell lag-ska överförasgemenskapen, direktivomedelbart inomoch som

standardiseringsarbetet.betydande roll spelar härbindande beslut.stiñning eller En
verksamheten bl.a.nationellabetydelse för denEU-verksamhet har ärAnnan som

utbytestjänstgöring hosräddningsinsatser ochövningutbildning, avgemensam
inom gemenskapen.myndigheter

kallasinriktats vadinternationellt arbetehar hel delUnder somensenare
organisationer i utvecklings-företag ochkapacitetsuppbyggnad hos myndigheter,

verksam-östeuropeiska länderna.i central- och Dennaländer deoch ävennumera
inomräddningstjänstområdet, dels multilateraltbilateralt inom bl.a.bedrivs delshet

har bedrivits i formenverksamhetECE. del dennaUNEP och EnFN-organ avsom
statliga tjänster.f export av

insatserverksamheten har dekapacitetsuppbyggandeanknytning till denNära som
inomtill delåtgärder. insatserförtroendeskapandegenomförs Dessa görs storsom

ÖCB sammanhållande harför dessa. SRVochför PFF-programmet, är an-ramen
räddningstjänstområdet och genomförför den del rörprogrammet somsvar av

internationella räddnings-genomförandei planering ochutbildningardessutom av
Öst-från i och Centraleuropaländerinsatser för deltagareoch humanitära samt

Västeuropa.

utbildning för interna-myndigheter i samband medtill andrakan lämna stödSPF
för planering,humanitära insatser. sak gällerfredsfrämjande och Sammationella

med intemationel-informationsarbetet i sambandutvärderinggenomförande och av
något delta imilitära i fall kommerbåde civila och enheterinsatser. Om att

område börutomlands,humanitär verksamhet inomfredsfrämjande och samma
Sverige.presstjänsten ivid samordning informations- ochmedverkaSPF av

naturkatastrofergenomförs vidUtredningen har tidigare redovisat de insatser som
av efterfrågan svenska insatserökninginom flyktinghjälpen denoch samt som

torde längre period.kunna förväntas över en

någon förändringgenomföraskälEnligt utredningens mening finns det inte att nu
ÖCB, myndigheter for deeller andraansvarsfördelningen mellan och SPFSRVav

internationellaför detinternationella insatser har redovisats. Ansvaret sam-som nu
i detmotsvarandefråga ligga myndighet hararbetet i viss bör den ansvarsomen

utredningens uppfattningenligtnationella myndighetsarbetet. gällerDetta oavsett
civila för-funktionsansvarig myndighet inom detmyndighetenden civila är enom

samrådsformer med andra berör-Samarbetet sker i väl utveckladeeller inte.svaret
räddningstjänst,verksamhetermyndigheter och organisationer för olikada t.ex.-
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farligt gods, farlig industriell verksamhet, oljebekämpning till sjöss,transport av
humanitära hjälpinsatser och PFF-verksamhet, inkl. förtroendeskapande åtgärder.

.

deFörutom redovisade aktiviteterna, bör de olika myndigheterna tillha uppgiftnu
följa den internationella utvecklingen område, sårespektive de för denatt att

ÖCBsvenska verksamheten kan tillgodogöra sig utländska erfarenheter. har här ett
särskilt för följa hur påverkarEU-anslutningen beredskapen inom detattansvar
civila försvaret. SRV följer utvecklingen inom vad i Sverige faller inom rädd-som
ningstjänstområdet och ska inhämta erfarenheter från allvarliga olyckshändelser

inträffat i andra länder. SPF ska motsvarande samla erfarenheter frånsättsom
andra länder gäller hantering informationsfrågor och effekter det psyko-som av
logiska försvaret.

det gällerNär genomförandet den civila statliga hjälpverksamheten utred-av anser
ningen det inte finns skäl andra förslag redovisats i betän-övervägaatt att än som
kandet SOU Svenska1995:72 för internationella katastrof- och flyk-insatser
tinghjälp. Genomförandet statliga insatser for katastrof- och flyktinghjälp börav
ske under ledning statlig myndighet, har sammanhållande förettav en som ansvar
verksamheten. blir allmäntDet lättare för aktörerna utanför landet utnyttjasett att
de svenska intede behöver förhandla med flera svenska statligaresurserna om
hjälporgan.

Utredningen delar uppfattningen i betänkandet ledningen ska civilutövasatt av en
myndighet fåroch iSRV uppdrag för genomförandet räddningsin-att att svara av

miljöskyddsinsatser insatseroch inom flyktinghjälpens område. förAnsvaretsatser,
återuppbyggnad och utveckling bör, framhållitutredningen tidigare i betän-som
kandet, ligga VilkaSIDA. inom det svenska samhället myndigheter,organ -
företag och organisationer kommer kunna medverka beror hur be-attsom-
hovsbilden ut.ser

Utredningen har inte anledning förslaget verksamheten inomprövaatt nytt att
SWEDRELIEF ska föras till detSRV. Om samlade värdet beredskapenöver av
och insatserna bedöms komma öka vid sammanläggning och förändringenatt en -
också kan leda till minskad överlappning och därmed rationaliseringsvinsterantas -
bör förslaget genomföras. Försvarsmakten har föreslagit SWEDRELIEF-delenatt
efter eventuell överföring till SRV ska samlokaliserad med SWEDINT.en vara
Avsikten säkerställa väl fungerande svensk samverkan civilt-militärtär att nären
detta fordras.

Utredningen delar bedömningen i det tidigare nämnda betänkandet behovetatt av
svensk hjälp kommer variera i omfattning inriktning frånoch insats till insats.att
Erfarenheten visar räddnings- miljöskyddsinsatserna småskaligaoch i regelatt är

fordrar personal med hög kompetens och kvalificerad teknisk utrustning. Detmen
denna bakgrund angeläget vid sammansättningen de svenska hjälp-är mot att av

styrkorna säkerställa den flexibilitet gångna årensunder de visatverksamhetsom
sig avgörande fördel. föreslåsSom i betänkandet bör begreppet "särskildavara en
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model-hjälporganen utarbetarinnebärcivila insatsstyrkor" attett systemavse som
för hjälpstyrkor för olika slag typinsatser.ler av

internationella för det civila försvaretuppgiftenDen nya

ÖCB:s förmågaoch deni uppfattning deUtredningen instämmer att resurser som
tillgång både höjd bered-införcivila försvaret skainom detbyggs som ensesupp

skapas försvåra påfrestningar samhället i fred.och vid Deskap resurser som
vidska kunna användasändamål enligt utredningendetta ävenär en resurs som

insatser.fredsfrämjande och humanitärainternationella

ÖCB:sframgår utvecklas medkommentarer,uppgiñen behöver,Den som avnya
framtida utveck-mål de krav denavseende och medel med beaktande somav

Utredningen ansluter sig tillställa.internationella insatser kan kommalingen attav
fredsfrämjandeÖCB:s .humanitära insat-internationella ochförslag .behovetatt av

undersökning.från fördjupadcivila försvaret ska klargöras Endet genom enser
hjälpinsatserför internationellaförutsättning för utveckling är, somresurserav

ÖCB insatserframhåller, analys vilka behovdet görsatt somaven noggrann av
Utredningen detomfattning.faktiskt föreligger med avseende ochtyper anser

ÖCB fâr sådan analys.i genomföranaturligt uppdrag attatt en

efterfrågan på insatser med detframför alltUtredningen behovet ochattanser av
för utvecklingen verksamheten.civila försvarets blir styrande De organavresurser

humanitära hjälpverksamheteni internationellaSverige medverkar deninom som
överskådlig tid kommerefterfrågan insatser underbedömningen attgör att vara

olika slag genomförtsi humanitär verksamhet dekoncentrerad till insatser av som
Multifunktionella insatser kommerårunder SRV och SWEDRELIEF.senare av

ÖCB beredskap införaktuella. bör emellertidenligt dessa inte bliatt ensomorgan
sådanaefterfrågan för insatser.framtida belysa förutsättningarna Someventuellen

ÖCB tillgångenocksåframhåller genomföra inventeringSIDA bör av perso-en
ändamål. Arbetetinom det civila försvaret för dessanella och materiella resurser

ochske i samarbete med SIDA.bör SRV

fråga det civila försva-det fortsatta i användningendet gäller arbetetNär avom
börfredsfrämjande och humanitäraför internationella insatserrets somresurser

ÖCB myndig-framhållit samordningen ligga denför den övergripandeansvaret
civilaberedskapsförberedelserna inom dethar samordningsansvaret förhet som

ÖCB. myndigheterna däremotdvs funktionsansvariga harförsvaret, De ansvaret
verksamhetsområden.åtgärder Utredning-inom sina respektive ellerför sak-m.m.

ÖCB:s frågauppföljande i användningen detroll planerande och avsom omen ser
rollfördelningen denoch förcivila försvarets naturligtDet är attresurser. ansvars-

ÖCBinnebär inom detinternationella uppgiñen följer Dettamönster. attsamma
uppföljning vadprogramplanering ochcivila försvaret för samordningsvarar av

utformningenanvändningen det civila försvarets och resurser-resurser avavser av
så också uppgiñerna.de för de internationellaattna passar



Utredningen delar uppfattningen fördet samordning inför användningenatt en av
det civila försvarets kan finnas behov beredningsgrupp. Enresurser av en annan
uppgiftför beredningsgruppen bör åtgärder kan vidtas förövervägaattvara som

öka utnyttjandet det civila försvarets internationellai fredsfrämjandeatt av resurser
och humanitära insatser. Beredningsgruppen kan också hantera de övergripande
samverkansfrågor civilt-militärt ibland uppstår vid planeringen de interna-som av
tionella insatserna.

ÖCBberedningsgruppen börI förutom ingå sådana funktionsansvariga myndighe-
sådanahar omfattande för det civila försvaret kan kom-ter som mer resurser som

till användning vid internationella fredsfrämjande och humanitära insatser,ma
Ävenfrämst och Socialstyrelsen.SRV SIDA och Försvarsmakten bör vara repre-

senterade i beredningsgruppen. Resultatet den fördjupade undersökningen kom-av
enligt utredningens uppfattning visa vilka funktionsansvariga myndigheter iattmer

övrigt bör tilläggarepresenterade i beredningsgruppen. Utredningen villsom vara
det för hantering förfrågningar civila humanitära hjälpinsatser finnsatt av om en

samverkansgrupp med företrädare för Utrikesdepartementet, Försvarsdepartemen-
SRV och SIDA.tet,

ÖCB ska enligt utredningens mening inom för sin planerande och samord-ramen
nande roll och med stöd beredningsgruppenav

1 Följa utvecklingen ifråga internationella fredsfrämjandei stort om
och humanitära insatser;

2 Se till det finns överblick de detiatt inomöverstorten resurser
civila försvaret kan förutnyttjas insatserna;som

3 Utveckla de mål ska gälla för användningen civiladet fär-som av
för internationella fredsfrämjande och humanitärasvarets resurser

insatser;

4 Göra utvecklingenprioriteringar det civilai inomresursernaav
försvaret för öka förutsättningarna för dessas användning vidatt
internationella hjälpinsatser.

Utredningen delar SIDA:s uppfattning de myndigheter har relevantatt som en
kompetens redan i dag insatser inom det internationella hjälparbetet och detgör att

naturligt bygga den humanitära hjälpverksamheten kring den svenska rädd-är att
ningstjänsten. denna ståndpunktFör talar fokuseringen utvecklings-även mot ett

katastrofbistånd,inriktat vilket ställer krav biståndetskompetens inomstora
område för dem planerar och genomför internationella hjälpinsatser. Strävansom
bör öka utnyttjandet svenska i internationella fredsfrämjandeattvara av resurser
och humanitära insatser. framhållerSom SIDA skulle etablerandet civilrentav en
insatsstyrka lokaliserad till skapa olyckligSWEDINT överlappning beñnt-meden
liga, effektivt fungerande kanaler.



Utredningen ansluter sig således till bedömning SRV liksom hittillsSIDA:s skaatt
sammanhållandeha för beredskapen för genomförandet de civilaett rentansvar av

insatserna i samband med katastrof- flyktinghjälpen. ocksåoch Till detta hör vissa
förebyggande åtgärder. innebär enligtDetta utredningens mening genomföran-att
deansvaret tillknyts myndighet har produktions- och utvecklingskapaci-en som en

etablerat samarbete och nätverk med svenska och internationellatet samt ett orga-
nisationer.

Utredningen vill i det här sammanhanget framhålla insatser för återuppbyggnadatt
och utveckling fordrar planering och åtgärderandra genomfö-typen annan av
randestadiet den akuta katastrof- och flyktinghjälpen. för dessaAnsvaretän typer

insatser ligger för närvarande vid genomförandetSIDA, utnyttjarav som myn-
digheter, företag eller organisationer. Utredningen instämmer i den uppfattning

redovisades Utredningen civila insatser för katastrof- och flyktinghjälpsom av om
det inte finns skäl förhållanden.ändra dessaatt att

Utredningen SRV och Försvarsmakten tillsammans ska skapa förutsätt-attanser
förningar god praktisk samverkan mellan civila och militära enheter viden genom-

förandet insatser den karaktären det föreligger behovär att ettav som av av en
samverkan. i det frågaDet sammanhanget insatser i komplexa katastrofsi-är om
tuationer.

Utredningen föreslår SRV ska ha för genomförande svensk med-att ansvaret av
iverkan internationella räddningsinsatser, miljöskyddsinsatser och insatser som

flyktinghjälp, såvida inte dessa insatser sker enligt internationella konventio-avser
och reglerade i ordning.ärner annan

ÖCBUtredningen föreslår fårvidare roll inom den internationella freds-att en
främjande och humanitära verksamheten med uppgift följa utvecklingen, tillatt se

det finns överblick i de inom det civila försvaret kanöveratt storten resurser som
utnyttjas för uppgifterna utveckla målen och prioriteringar föratt görasamt an-
vändningen av resurserna.

Utredningen föreslår det för samordning vid användning det civila försva-att av
inom den fredsfrämjande humanitäraoch verksamheten bildas be-rets resurser en

ÖCB,redningsgrupp med företrädare för i första hand SocialstyrelsenSRV, SIDA,
och Försvarsmakten.

Samverkan mellan civila hjälporgan och militära ansvarigaorgan
fredsfrämjandeför insatser

Utredningen ansluter sig, redan i huvudsak till de synpunkter och för-nämnts,som
slag redovisas i betänkandet Svenska för internationell katastrof- ochinsatsersom

Ävenflyktinghjälp. humanitära insatser svenska civila hjälpstyrkor ochom av
fredsbevarande insatser svenska militära enheter hittills inte förekommit samti-av



förutsättningarbör det skapasi någon utsträckningplatsdigt och störresamma
nödvändigtvisi praktiken intesådan innebärsamverkanökad samverkan.för Enen

insatsberortillsammans.personal arbetar Detcivil och militärsvensk attatt en
organisationers regiinternationellaolika länder oña i fleranormalt genomförs av -

under denUtredningen harcivil-militär styrka.samlad svenskoch inte när-av en-
beredningsgrupp,inrättasföregående föreslagit det skarubriken attmast somen

samverkansfrågor civilt-militärt vid plane-får övergripandetill uppgift hanteraatt
insatser.och humanitärainternationella fredsfrämjandering av

utredningensskapas enligtför god samverkanförutsättningarnabästaDe upp-en
personal kancivil och militärutbildningfattning främst somavgemensamgenom

personal högreutbildning för på nivågälleri insatserna. detdelta Närkomma att
Försvarshögskolan.genomföras Ettlämpligen börsådan dendenna attär art avav

samråd med SIDA, För-Försvarshögskolan itilldärför lämnasuppdrag bör att
personal. detutbildning för denna Närutforma lämpligochsvarsmakten SRV en

SRVFörsvarsmakten ochSIDA,personal bör uppdrag lämnasgäller övrig ett
innehålletutbildningen ochgenomförandeförslag tilltillsammans utarbeta ettatt av

utformningenvidmyndigheternaberördaUtredningen förutsätter dei den. att av
ÖCBfrån bl.a. och SPF.synpunkterförslagen inhämtar

utbildning-militära delendenFörsvarsmaktenankommerDet avgöraatt avom
vidMilitärhögskolan eller SWEDINT.genomföras i regiska aven

samråd med SIDA,får iföreslår i uppdragFörsvarshögskolanUtredningen attatt
nivå förutbildning högretillutarbeta förslagoch FörsvarsmaktenSRV ett per-

utomlands.humanitära insatserfredsfrämjande ochska medverka isonal som

i uppdragskaFörsvarsmakten och SRVföreslår vidareUtredningen SIDA,att
innehålletutbildningen ochgenomförandeförslag tillutarbetatillsammans ettatt av

internationella hjälpverksamheten.i denövrig personal deltari den för som

Åtgärder ökar kompetensen inom6 som

fredsrädd-ochcivila försvaretdet

ningsyänsten

1 Principer

effektivareförutsättning förnödvändigpersonalenökad hoskompetensEn är enen
handlar bl.a.fredsräddningstjänsten.och Detdet civila försvaretverksamhet inom

rol-andra myndighetersförståelse och förstånd ökad för helhetentillattom en
samordningsverk-centralt isvårigheternatidigare pekatler. Utredningen har att

viktigakunnande inomhålla personal med detregionala planetoch detsamheten
hela fältet.från verksamhetenfackområden och erfarenheter över
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myndigheter utgångslägetSamtliga berörda har given personalstyrka och kani en
gång radikaltinte med ändra sammansättningen denna. aktiv personalut-Enen
dåveckling medel successivt höja kompetensen. ligger inormaltDettaär ett att

både ledningens och de anställdas intresse. utbildningsinsatser olikaFörutom av
förståelse sådana åtgärderdet angeläget med hänsyn ökadslag till kravetär att

innehåller möjligheter till utbytesrekrytering och växeltjänstgöring.

Med utbytesrekrytering utredningen myndigheter inom civila försva-detattmenar
från bådeaktivt driver för rekrytera vid vakanserpersonal varandra ochattret -

byte Växeltjänstgöring Företaget eller myndigheten förpersonal. innebär attsom av
lånar frånviss tid byter eller företag eller myndig-personal ett annat en annanen

Systemet ofta kallat Job -tillämpas inom företag och kon-het. rotation större-
i näringslivet delvis inom den offentliga sektorn för personal olikasamtcerner

nivåer, framför allt i arbetsledande ställning. anlitar för närvarande 30-talSRV ett
brand-ingenjörer projektledareinom den kommunala räddningstjänsten försom

slag utvecklingsarbeten.olika av

Både utbytesrekryteringen och växeltjänstgöringen stimulerande för demär som
fårvill utveckla sig. eller myndigheten möjligheter organisatoris-Företaget att utan

från mångaka förändringar blanda erfarenheter och impulser olika verksamheter
nivåer.och Utbytet berikar verksamheten. delar den offentliga verksamheten,I av
personalomsättningen liten, det möjligheten tilldär mycket kan endaär attvara

åstadkommabegränsade viss arbetsformer.kostnader förnyelse i ochsynsätten

Mångaväxeltjänstgöring emellertid inte helt problemfri. de berörda kanEn är av
tillfälligt behöva byta bostadsort. kan under begränsade tjänstgöringspe-Det även

svårighetrioder hinder. i riskerarförändringarna del fallEn ärett attvara annan en
kort sikt bli särskiltden löpande verksamheten. Problemet kanstöra stortatt om
fråga små tjänstgöringen idet enheter och gäller chefer eller personalär om annan

nyckelställning.

aktiv personalutveckling slag frågadet utredningen för led-En överväger ärav en
ningen i de berörda myndigheterna diskutera med personalorganisationema ochatt
med de myndigheter det kan betydelsefullt samarbeta med.attsom vara

Tillämpningen försvaret fredsrädd-6.6.2 på det civila och

ningstjänsten

Tiden för växeltjänstgöringen mening kunna variera ibör enligt utredningens om-
fattning från månader inlånadefyra längre. personalenå till eller Dentre ett
måste gångsjälvfallet kunna börja skäletproduktiv med och bör detatt avvara en
placeras arbetsuppgifter självständigt kan börja utföra.han eller hon Densom

ÖCB frånpersonal kommer till andra myndigheter och framfört.ex.som organ -
de funktionsansvariga civilbefälhavama, länsstyrelserna,allt myndigheterna, rege-

ÖCBringskansliet förhållandenaoch kommunerna ökade kunskaper inomger om-



olika delar det civila försvaret, frågornahur andra och vilka rutinerav organ ser
ÖCB-anställdaförekommer. i sådanaDe stället tjänstgör hos beri-som som organ

kar erfarenheterna hos dessa och skaffar sig erfarenheter till deär närnyttasom
återvänder till den centrala samordningsmyndigheten.

Utredningen aktiv personalpolitik med den redovisade inriktningenattanser en
kommer viktig faktor vid genomförandet de olika förslagen i betän-att vara en av
kandet. bidrar till höjaDet kompetensen inom hela det civila försvaret ochatt gör

myndigheten kan sig ökade uppgifter och samtidigt uppfylla de kravatt ta som
statsmakterna ställer bakgrund bl.a. helhetssynen. Utformningen ochmot av ge-
nomförandet för personalutveckling innefattar bl.a. växeltjänst-ett systemav som
göring kräver förberedelser. Tjänstgöringen kan organiserasbehövanoggranna
enligt plan myndigheterna kommer överensen som om.

Utredningen vill framhålla utbytet bör omfatta personal hos myndigheter ochatt
andra på alla inomnivåer det civila försvaret kommuner, länsstyrelser,organ -
civilbefälhavamas kanslier, funktionsansvariga myndigheter, samordningsmyndig-
heten och regeringskansliet. Länsstyrelsen framgått myndighetär som en annan

har mycket vinna den skisserade växeltjänstgöringen.attsom

Utredningen har vid kontakter med företrädare för myndigheter och andra organ
central, regional och lokal nivå mycket starkt intresse för tankenmött ett om

den redovisade växeltjänstgöringen.

Utredningen föreslår myndigheter inom det civila försvaret och fredsrädd-att
ningstjänsten får till uppgiñ öka sina personalutvecklingsinsatser. Avsikten skaatt

skapa ökad kompetens med hänsyn till kraven bl.a. helhetssynattvara samt
ökad stimulans för den berörda personalen.

Utredningen föreslår vidare de nivåerberörda myndigheterna olika fåratt mest
i uppdrag i samarbete utarbeta och till regeringen redovisa förslag tillatt ett system
för aktiv personalpolitik, omfattar bl.a. växeltjänstgöring för personalenen som
inom det civila försvaret och fredsräddningstjänsten.

Informationsteknikens7 betydelse för
utvecklingen det civila försvaretinom
och jredsräddningszjänsten

7.1 civilaDet försvaret

ÖCB konstaterar i programplanen det inom de myndigheter led-att utgörsom
ningssystemets civila del sedan mitten 1980-talet sker frånutveckling tillettav en

del mekaniserat, manuellt och analogt stöd i riktning teknisktstor mot ett sett mer

..
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med hjälpinfonnationsignalskyddadöverförakunnastöd. Strävan är attavancerat
och signalskydda data-datamediautnyttjaFörmåganbild.tal och attatttext,av

teknik-anskaffningochutvecklingmåste vidareutvecklas. Enkommunikation av
såstånd,måste tillkommalägespresentation attochinformationshanteringförstöd

samverkanMöjligheter tillbeslutsstöd.får nödvändigtsnabbtledningssystemet en
också finnas.måstemilitäramotsvarandemed system

kompletteran-utsträckning vidtasmöjligaBeredskapsåtgärder ska i största genom
publikadeberoendetinnebärfredstida Dettaåtgärder i de attde sys-systemen. av

måste medverkaledningsansvarigtverksamhets- ellerVarjeär organtemet stort.
sin del Förutomåtgärder isäkerhet skapas systemet.erforderligtill avatt genom

och fysisktreservkraftbl.a.åtgärder i formfordras dettelesäkerhetsåtgärder av
förblikunnabedömsledningsorganviktigt detta för utsattaSärskiltskydd. är som

vidtasåtgärdernafördelkostnadsskälluñanfall.eller Det attsabotage storär enav
uppnås.kanhelhetslösningarså awägdavälsammanhangi attett

infonna-olikakommunikation medÖCB utvecklaårhåller sedan 1991 att en
civi-detinformationomfattandesedan drygtfinnstionsdatabaser. Det ett omen

dettautvecklingpågår närvarandeförbl.a. Detutlagt Internet.försvaret aven
projekt.

bl.a.ÖCB innefattartill IT-plan,förslagutarbetatvåren harUnder 1996 ett som
ÖCB tillsammanshar vidarewww-server.inkopplingochelektronisk post

ståndtillsyfteIT-området medinom ettdrivit projektFörsvarsmakten attmed
Tilltotalförsvaret.elektronisk inominfonnationsutbyteeffektivtoch vägsäkert

ELVIRAochdatakommunikationTotalförsvaretsODAKOMprojekt hör Tdessa
FARIT-Cstandard,följerArbetettill realitet.visionledning förEffektiv en

civilatotalförsvaretsinominformationshanteringråd förFöreskrifter och allmänna
ÖCB utarbetat.hardel, som

redsräddningstjänsten7.2 F

informa-kommuniktioninformationshantering ochstrategier förutvecklarSRV av
Räddningsverketsutvecklingenden fortsattamedsammanhängerbl.a.tion avsom

statistikförsörjningssystem.RäddningstjänstensRIB- ochinformationsbank av
ska haanvändaresåutvecklasibiblioteksdelen RIBKemidelen och att externa

blirriksresurslista SRVs.k.informationen. upprättatutnyttja Denlättare somatt
innehålletochInformationssystemGeografiska ut-anpassad till GIS-systemet

statistik-höjd beredskap. SRV:sunderså kanvecklas listan ävenatt resursvara en
förbetydelsevilket hari landet,samtliga kommuneromfattarförsörjningsprogram

Uppgif-räddningstjänsten.inomverksamhetenutvärderingenuppföljningen och av
doku-andraochråd, nyhetsbrev,författningar, allmännaärenden, rapporterter ur

nätverk.olikaså distribuerasde kanområden ordnasradinom att genomment en

gäl-ökar.databaser Detinternationellaochnationellakommunikation medSRV:s
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ler bl.a. inom forskning och utveckling den internationella hjälpverksamheten.samt
Både EU och FN-organisationema har databaser med information tillär storsom

Informationen inträffade händelser pågåendenytta. och verksamheter oli-avser av
ka slag.

Utvecklingsarbetet IT-området inom SRV:s verksamhet årunder 1996 avser
framför allt RIB och statistikförsöijningen också hanteringen elektroniskmen av

infonnationsutbytet Internetpost, utvecklingenöver interna ochsamt externaav
anslagstavlor för verksamheten. Till IT-utvecklingen inom verket hör även an-
vändningen modema teletjänster, har betydelse för beredskap ochstorav som ser-
vice inom både den nationella och den internationella verksamheten.

7.3 Några sammanfattande slutsatser

Användningen informationssystem utnyttjar kommunikation publikaav översom
nätverk inom alla samhällssektorer. Informationsutbytetväxer i nätverken mellan
offentliga enskilda företag, organisationer hushålloch ökar i betydelse. Detorgan,
nätverk kommit i blickfånget under de åren Internet. Samma sakärsom senaste
gäller kommunikationen elektronisk post.genom

deFör statliga myndigheterna nivåcentral inomtre det civila försvaret och
fredsräddningstjänsten berörda utredningens arbeteär gäller det utveck-som attav

kommunikationen med främst kommunerna, länsstyrelserna, andra centrala myn-
digheter inom området. Samhällsinformation inom de myndigheternas områdentre
måste också tillgänglig för allmänhetengöras publika nätverk. ökatEttöver utnytt-
jande IT-tekniken kan främja samspelet mellan olika nivåer och ratio-av organ
naliseringsmöjlighetema i enlighet med utredningens förslag i betänkandet. Under-
laget för beslut åtgärderoch andra förbättras och det höjer allmänt kvaliteten isett
arbetet.

6.8 Förhållandet mellan de myndigheter-tre

och andra deras omvärldina organ

1 Kommunerna

måsteSträvan kommunerna ska kunna utföra sina uppgifter helaatt i hotska-vara
lan fred-krig såmed lite påverkan frånmöjligt myndigheterna den centralasom
nivån. En mycket väsentlig andel personalen och materielen verksamhetenav som
fordrar finns i kommunerna. På den lokala nivån måste det ske awägningar i an-
vändningen så verksamheten inom det civila försvaret och freds-attav resurserna,
räddningstjänsten kan bedrivas effektivt långtgåendeEn självbestäm-ett sätt.
manderätt i planeringen och verkställigheten stimulerar utvecklingen arbetet.av
Som utredningen framhållit tidigare i betänkandet det viktigt varje kommunär att
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svåraåtgärder vidgenomförandetförkommunstyrelsen hartill ansvaretatt avser
uppgifttillharorganisation inom kommunendenfred ochpåfrestningar i att som

kommunstyrelsen.införhar direktansvarverkställighetenföratt svara

deochhotbildenbedömauppgiñfrämstamyndigheternascentrala är attDe ange
ÖCB civila försvarethela detgäller detverksamheten.målen för Förövergripande

funktioner.derasinomverksamhetenmyndigheternafunktionsansvarigaför de- ford-områden där detmedlen deutvecklaockså tillemellertid bidraskaDe att
befogenheter,kommunernasreglerarlagstiftninginitiativcentrala t.ex. somras -

utbildning.enhetliggenomförandeutrustning ochtekniskStandardisering enavav
nödvändigtbliverkningar kan detomfattandehändelser med mycket attdelVid en

sambandssyste-ochåtgärder. Lednings-olikaallasamordna samhälletsoperativt
inomfungerarsådant samarbetetutformade ävenl måste sätt attettvaramen

i områden i landet.stora

myndigheter-centralaför deinstrumentviktigtutvärderingUppföljning och är ett

i ochförsvaretdet civilainompåverkan utvecklingenstatsmaktemasoch avnas --
ochplaneringför denmåste ansvarigafredsräddningstjänsten. Kommunerna som

i uppfölj-förmed underlagbidralokala planetdetverkställighet äger rumsom
utvärderingen.ochningen

frånuppgifterochförsvaret förainom det civila statenbör överDet att ansvar
särskildaÖCB regeringensanledningmedihartill kommunerna. rapporten av

iöverföringgäller bl.a.avseendet.detnågra möjligheter i Detuppdrag pekat
höjdunderräddningstjänstenavsedd förmaterielenstatligadenkommunal ägo av

annorlun-också kunna hanterasskulleSkyddsrumsproduktionenberedskap. ett
ÖCB:s antaletprövningövrigtframgår inärvarande. attför Detda sätt än av

Mycket berorbegränsade.går till kommunernaförauppgifter äröver en-attsom
kontrollstationen 1998. Närvidskerbedömningarvilkaligt rapporten som

framgått föreslagitutredningenhar över-fredsräddningstjänstengällerdet ensom
regiona-öka detsyfte bl.a.verksamhet medmålen medlen för SRV:soch attsyn av

inflytandet.och lokala

ellerenskilda kommunermångakapitel hari dettatidigareutredningenSom nämnt
centralai detillvarabörerfarenheterkunnande ochsamverkanikommuner tassom

centraladeskekanutvecklingsarbete.myndigheternas Det attt.ex. myn-genom
kommu-ellerkommunerenskildauppdragläggerdigheterna ut grupper av

uppgif-ledningspersonal medkommunalockså framhållitUtredningen har attner.
rekryte-förviktig basfredsräddningstjänstenochinom civila försvaret är enter

ochkompetensutvecklingenbådeska främjaväxeltjänstgöringtill denringen som
verksamhetsområdet.nivåer inomolikamyndighetersamspel mellanökatett

Länsstyrelserna6.8.2

centralaför denivån för regeringen,lokalatill denlänkenLänsstyrelserna ska vara
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myndigheterna och civilbefalhavarna inom det civila försvaret och de centrala
medmyndigheterna uppgiñer inom fredsräddningstjänsten. statligaDen myndighe-

i länen förenar överblick med lokal kännedom.terna Operativt finns i bådedet fred
och krig åtgärderrad måste planeras och utföras i länen. Flertalet dessaen som av
åtgärder syftar till samordning mellan kommuner. En samordning länsnivåen
måste också ske mellan det civila försvarets myndigheter och Försvarsmakten.
Länsstyrelserna har vidare enligt lagen civilt försvar viktiga arbetsuppgifter iom
samband med uppföljningen och utvärderingen verksamheten.av

Om länsstyrelserna ska kunna utföra sina uppgifter inom det civila försvaret och
fredsräddningstjänsten det fordras dem, måste desätt enligt utredning-som av

mening få betydligt bättre stöd hittills för utvecklaett sinän roll. gällerens Detatt
åtgärder i hela hotskalan fred-krig. fordrasDet för utökningresurser en av perso-
nalen och för utveckling kompetensen hos den personal redan länsstyrel-en av som

har. Det lika angeläget den regionalaär myndigheten till beredskapsverk-attserna
samheten i hela hotskalan knyter personal normalt inte har sådanaegen som upp-
gifter Det potential vid händelser i fred eller krigstor kräver mycketger en som
långvariga och omfattande samordningsinsatser.

Även för länsstyrelsemas del det angeläget åstadkommaär växeltjänstgöring.att en
Det har lika värde länsstyrelserna tillfälligt fårett disponerastort att kunnig och
erfaren personal inom beredskapsområdet från kommunerna eller de centralat.ex.
myndigheterna anställda vid länsstyrelserna deltar iatt arbetet hos dessasom or-
gan.

Utredningen det viktigt för utvecklingen länsstyrelsemas beredskapsåtgär-anser av
der ekonomiska medel direkt knutna tillatt de regionala myndigheternasm.m. to-
talförsvarsverksamhet, CFF-utredningen föreslagit, läggs i den ekonomiskasom
planeringsramen för det civila försvaret.

8.3 Civilbefälhavarna

Civilbefälhavama har, framgått redovisningen i avsnitt viktiga6.3 uppgiftersom av
den regionala nivån. Organisationen förfogar anställda vid varje15 ci-över ca

vilbefälhavarkansli; Hela organisationen i varje civilområde består emellertid av
mellan och100 200 de i fred anställda och förhållandevis antalpersoner ett stort-
sakkunniga inom hälso- sjukvård,ocht.ex. ordning och säkerhet, för-transporter,
sörjning information.samt

Hot- och riskutredningen pekade i sitt huvudbetänkande regeringen, detatt om
fråga allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner och det fordradesvar om

ledning åtgärder i flera län, skulle kunna myndighet regionalt ledaav utse atten
verksamheten. Hot- och riskutredningen konstaterade regeringen skulle kunnaatt
besluta civilbefälhavare regionaltatt skulle kunnat.ex. leda verksamheten. Enen
sådan lösning har den fördelen, framhöll utredningen, inomdet organisationenatt



krig.årligen leda verksamhet ifinns personella i Denredan övas attresurser som
leda verksamhet, hari sin ordinarie tjänstkrigsplacerade personalen är att per-van

i både fred och krig förtill de finnssonkännedom och känner att sam-resurser som
svåra situationer.hället ska kunna bemästra

gjorde.riskutredningenbedömning ochUtredningen instämmer i den Hot-soml Även omfattarfår uppgift leda verksamhetcivilbefalhavama inte till att somom
minst medutnyttjas. inteinom organisationen kunnaflera län bör Det ärresurserna
angelägetuppgifter under höjd beredskaptill civilbefälhavamas ochhänsyn ansvar

svå-beredskapsåtgärder övningar införochorganisationen blir engagerad i bl.a.att
störningar samhället i fred.ra

centrala myndigheterna6.8.4 De

fackmyndigheternacentralaviktigt den omfattande de utgörDet är att somresurs
utnyttjas fullt i hela hotska-fredsräddningstjänstendet civila försvaret ochinom ut

inom sinamåste kunskapsutvecklingenAlla myndigheter sitt förlan. ta om-ansvar
kommunen-länsstyrelsen-regering-nivåerna ledningskedjanråden och de iatt tre -

får det stöd dessa behöver.somen -

ÖCB funktionsövergripandeutredningen detankommerDet att somsom ser
ochberedskapbåde myndigheternassamordningsorgan stimulera de centrala egen

framhållit kan det skemyndigheter. utredningensamarbetet med andra Som t.ex.
ÖCB funktionsansvarigaresultaten.lägger uppdrag och värderar Deatt utgenom

verk-också och utvärderinggivetvis i den uppföljningmyndigheterna ska delta av
ÖCB medverka medförsamheten inom det civila försvaret samt perso-som svarar

redovisadeför den tidigaremyndigheteroch företrädare för andranal ta emot
ÖCBtillkommer inomkunnande och den kompetensväxeltjänstgöringen. Det som

effek-fackområdena betydelse förkommer hadessa företrädare för storattgenom
i samordningsverksamheten.tiviteten även

de myndighe-område fordar samverkan mellanexempelEtt nära treett som en
områ-inomi samhället forskningenoch mellan dessa och andra ärterna organ --

beskrivit tidigare i be-utredningen harkommunikation och information. Somdet
område.dettatiotal år initierat bedrivit forskning inomtänkandet har i ochSPF ett

långsiktig forsk-Arbetet fallstudier.har i utsträckning haft karaktär Enstor merav
metodutveckling,innefattar nyrekrytering forskare,ningsverksamhet, teo-som av

samarbe-i det internationellaribildning vidareutveckling och fördjupningsamt en
stimulera utveck-stånd. utredningens mening skulle detbör komma till Enligttet,

ÖCB, för tillgängligasådan och inom delingen verksamhet SRV SPF ramenomav
myndighe-åtgärder mellan devidtog syftade till samverkan treenresurserna som

tema.

frågorvisat hurUtredningen i kapitel s.k. processbeskrivningarhar 4 omgenom
åtgärder metodmyndigheters kan beskrivas.gränsdragningen mellan olika Denna



för analys möjligheter och problem samarbete och samordning börav som avser
utnyttjas de berörda myndigheterna ide fortsättningennär övervägerav gräns-
dragningsfrågor.

6.8.5 Totalförsvarets chefvnämnd
l

Totalförsvarets chefsnämnd TCN har, framgått redovisningen i avsnittsom av g
till uppgift2.2, i fred verka för samordning viktiga centrala myndighetersatt en av

verksamhet inom totalförsvaret. TCN ska särskilt följa samhällsutvecklingen i lan-
det och verka för de krav totalförsvaret ställer beaktas i samhällsplanering-att som

Nämnden ska bl.a. också följa utvecklingen inom och landet områdenutomen.
betydelse för totalförsvaret och därvid uppmärksamhet frågor krä-ägnaav som

åtgärder.samordnadever

Utredningen det viktigt det finns forum det slag TCN föratt ett utgöranser av som
samverkan hög ledningsnivå inom hela totalförsvaret. förståelseskaparDet för
problem frågeställningaroch hållolika i totalförsvaret. kan liksomTCN För-
svarsrådet bidra med rekommendationer åtgärderlämpliga civilt militärtoch förom

stärka beredskapen, innan regeringen beslutat anpassningsåtgärderatt ellerom om
höjd beredskap.

Överbefälhavaren for närvarande ordförande i nämnden. sekretariatet,är be-som
står tjänsteman, lokaliserat till Försvarsdepartementet.ärav en

Utredningen ordförandeskapet i nämnden bör växla lämpligt mel-att sättanser
lan det civila och det militära försvaret. TCN bör fortsätta självständigtatt ettvara
samordningsorgan.

Utredningen föreslår ingen ändring i uppgifter eller organisation för Totalförsvarets
chefsnämnd.

6.8. 6 rivilligorganisationernaF

ÖCB framhåller i sin programplan för periodenl997-2001 de frivilliga försvars-att
organisationerna i nuvarande säkerhetspolitiska läge har viktiga uppgiñer. Frivil-
ligrörelsen del den baskapacitet samhället behöverär för kunna be-en attav som
hålla handlingsfrihet och utveckla sin anpassningsförmåga. önskemålDet är ett att
bredda möjligheterna till det intresse de frivilliga försvarsorganisa-att ta vara som
tionemas medlemmar visar för totalförsvaret och dess civila delar. Med de princip-

gäller för bemanning civila krigsorganisationer har myndigheterna godaer som av
förutsättningar kunna tillgodose sina personalbehov utnyttja frivillig-att attgenom
organisationernas resurser.



genomföra kompletterande bered-Möjligheterna under anpassningsperiodatt en
ÖCB:s organi-i programplanen förskapsförberedelser enligt bedömningaröppnar

så denutbildning och övning,själva för avtalspersonalenssationerna attatt svara
beredskapsförberedelsernaför myndigheternas krigsplaceringkan bas närutgöra en

medför emellertid osäkerheterFörändringen i kommunernas rollbehöver öka. om
frivilligpersonalavtalsbundenhur personalbehoven och hur mycketärstora som

frivilligorgani-eñerfrågas. samverkan medför kommunernaskommer Formernaatt
frivilligorga-uppdragen tillbehöver klargöras och deras inflytandesationerna över

också detnisationerna åtskillnad mellanutvecklas. tydlig behöverEn ärgöras som
intresseområden.ochorganisationernas respektive myndigheternas ansvars-

ÖCB såorganisationerna utformas detekonomiska stödet till bördet attattanser
rekryterings- ochden bas alla organisationer kunna räkna med,ska oavsettger som

ÖCB till-föreslår ska i uppdragutbildningsuppdrag. därför myndigheten attatt
Riksrevisionsverket principernamed Socialstyrelsen ochSRV, översesammans
ÖCB ocksåmyndigheten skahur organisationsstödet ska fördelas.för attanser

påverkalandsting böroch i vilken omfattning kommuner ochhuröverväga upp-
frivilligorganisationerna.dragen till

ÖCB sammanhål-Arbetsmarknadsstyrelsens rolloch har föreslagitAMS att som
nivå ochinom det civila försvaret centralför frivilligverksamhetenlande samar-

ÖCB. Utredningen biträderi denna del skamed Försvarsmaktenbetet övertas av
ingå hur behand-i översynsuppdraget klargöraförslaget och det bör attattanser

frivilligorganisationerna ska fördelassamtliga arbetsuppgifter gällerlingen av som
nivå.myndigheter central, regional och lokalmellan olika

ÖCB:s förstärktautredningens mening det naturligt bakgrundEnligt är mot av
ÖCB nivå får kontakterna med ochsamordningsroll central för stö-ansvaretatt

civil sida. statliga myndigtill frivilligorganisationerna samarbete mellandet Ett
nivåerna under detfrivilligorganisationerna fordras emellertidheter och även

det förcentrala Utredningen bedömer lämpligt länsstyrelsernaplanet. att svarar
detta samarbete.

ÖCB förslaget tillUtredningen föreslår programplanen redovisadedet iatt av
hurbl.a. övervägandenska genomföras och omfattaden skaöversyn att ar-om

frivilligorganisationerna skabetsuppgifterna i gällerden statliga verksamheten som
nivå.lokalfördelas mellan olika myndigheter regional ochcentral,
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finansie-ochKostnader7

ring

kostnaderNuvarandeI

årunderinom det civila försvaretfor verksamhetentotala statliga kostnadernaDe
har förkronor.beräknats till miljarder DetGFF-utredningen 3har1996 nära enav

varitverksamhetsområden, och polisen,bl.a. länsstyrelsernamyndigheter ochdel
alltfrån siffranberedskapskostnader andra kostnader ochsvårt äratt avseparera
forinom den ekonomiska planeringsramenAnslagetdöma underskattning.att en

ocksåmiljarder kronor. Skillnaden beroruppgår till drygtcivila försvaret 2,2det
ochindustrivarorfunktionerna Försörjning medfrämstdel utgifter inomatt en

från statsbudgeten.med medel andra anslagfinansierasLivsmedelsförsörjning över

kalenderårframgår tabell omräknade tillredovisade silfroma 7.1,De ärsomav
budgetåret 1995/96 månader.18ledning uppgifter formed av

rädd-Befolkningsskydd ochñmktionsvisa uppdelningen i tabellen visarDen att
skadrygt hälften Detforningstjänst det delbeloppetstörsta av ramen.svarar -

fredsräddningstjänstframhållas kostnader forsiffran inkluderar statensatt m.m.
avsedda for förebyggan-funktionenmedlen forhälften beräknasMer ärän av som

åtgärderkärnenergiolyckor,beredskapåtgärder och räddningstjänst i fred,de mot
forinternationella insatserförfarligt beredskapgodstransporter samtavser avsom

räddningstjänst och katastrofhjälp.

beräknaspersonal, lokalerforforvaltningskostnader kostnaderSRV:s m.m. --
Karlstad iförvaltningen iår centralatill milj. kronor.under 380 Den1996 tarca

ÖCB räknarbeloppet.anspråk milj. kronoromkring och skolorna 210170 avca
förvalt-kostnader förmedan SPF:smed milj. kronor i förvaltningskostnader,74

uppgår årtill milj. kronor underningen 1996.1 l



Tabell 7.1 Statens anslag till årdet civila försvaret under 1996

Måttenhet: Milj.kronor

Funktion Total kostnad Anslag planerings-inom
ramen

Befolkningsskydd l 135 1 135
och räddningstjänst

Civil ledning och 352 352
samordning

Försörjning med 238 71
industrivaror

Telekommunikationer 233 233

Hälso- och sjukvård, 178 163m.m.

Transporter 146 146

Livsmedelsförsörjning 127 -

Energiförsörjning 78 72

Övriga 485 40

Summa 2 972 2 232

Källa: CFF-utredningens betänkande SOU 1996:58 Finansieringen det civila försva-av
ret.

ÖvrigaAnm. I ingår totalkostnad för funktionen Psykologiskt försvar påposten 13en
milj. kronor och anslag inom planeringsramen på milj.ll kroor.ett l

7.2 Bedömda förändringar till följd av

utredningens förslag "

Utredningens överväganden och förslag i betänkandet inte den karaktärenär attav
det går beräkna effekterna kostnaderna för verksamheten. Flera förslagenatt av
behöver utvecklas vidare myndigheterna eller i särskild ordning innan de kanav
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går vilken omfattning får.realiseras. dess det inte bedöma verksamhetenInnan att
Utredningen översiktliga bedömningredovisar det skälet här endast den mycketav

gårekonomiska konsekvenserna detta stadium.de göraattav som

ÖCB förändring verksamheten inom funktionen FörsörjningplanerasInom en av
industrivaror. förändring kommer leda till minskade kostnader förmed Denna att

förverksamheten. Utredningen har i kapitel föreslagit överföring6 ansvareten av
funktionen till vilket efter tid bör kunna leda till viss effektiviseringNUTEK, en en

besparing. Medlen frigörs dessa förändringar bör tillräckligaoch som genom vara
ÖCBfinansiera den utökning sannolikt fordras förför verksamhetenatt attav som

kunna förstärka sin samordningsroll framför allt inför höjd beredskap.ska De re-
tillräckliga uppgifter införtillkommer bör för myndighetens ävensurser som vara

svåra påfrestningar i i internationella fredsfrämjande ochsamhället fred och den
humanitära verksamheten.

några bådeSR års sikt bli minskning för-Vzs del bör resultatet kunnaFör en av
sådanvaltningskostnaderna och övriga kostnader för verksamheten. reduce-Enav

målenbör enligt utredningens mening syftena med denring översynett avvara av
Även rationali-och medlen i verksamheten utredningen föreslagit. de löpandesom

seringsåtgärderna förutsättning-kommer kunna resultat. IT-utvecklingen haratt ge
åorganisationen ökarhöja produktiviteten i verksamheten. Belastningenattar

bli följden statsmak-andra sidan den utvidgning uppgifterna kansom avgenom av
internationellabeslut med anledning och riskutredningens förslag,Hot-ternas av

överenskommelser och EU-direktiv.

uppfyllaüdeSPF organisation behöver utökas myndigheten ska krav Hot-:s somom
vårriskutredningen och utredning ska ställas den. har anvisatoch OCB 6anser

nästkommande budget-milj. kronor för den förstärkning underägaavses rumsom
år.

framhållit måsteutredningen i flera i betänkandet länsstyrelser-sammanhangSom
sina uppgifter i bl.a. lednings-för effektivt kunna lösasättatt ettresurserna

kedjan. gäller verksamhet i hela hotskalan fred-krig. Enligt utredningens be-Det
dömning möjligtbör det besparingar i framför allt verksamhetSRV:sgenom vara

nivåfinansiera ökning inom detden utgifterna för verksamheten regionalatt av
civila försvaret och fredsräddningstjänsten de berörda myndigheterna ansersom
nödvändig.

särskildinternationella fredsfrämjande humanitära insatserna finansieras iochDe
frånordning. humanitära insatser med medel katastrofanslaget ellerbekostasRent

frånersättningar internationella organisationer.

Utredningen bedömer sammanfattningsvis den förbättringar utred-att typ av som
föreslår minsk-ningen i framför allt ledningssystemen ska kunna finansieras genom

Övervägandenai utredningsområdet. syftar till effek-ningar andra avseenden inom
åtgärder olika slagtivare i den förebyggande verksamheten och vid händelser av

det går förhållandendär begränsa skadorna. Samhället kommer under allaatt att
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for den verksamhet fordras i samband med olyckor svå-och andrastorasvara som
Utredningenpåfrestningar. det olika slag förbättringar i be-attra anser genom av

gårredskapen minska bådekostnaderna for skadorna och för själva insatserna.att
Effektivare åtgärder från samhällets sida i dessa avseenden bådehar samhällseko-
nomiskt och humanitärt betydelse.storen



Övriga frågor8

Direktiv8.1 till samtliga utredningar

utredningsarbetetFör gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och sär-
skilda utredare redovisning regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50,om av

prövning offentliga åtaganden dir. 1994:23 och beaktande kravenom av om av
jämställdhet mellan könen dir. 124.1994:

Regionalpolitiska8.2 konsekvenser

utredningenDen föreslagna målen och medlen för SRV:s verk-översynenav av
samhet kan komma leda till förändringar i och uppgifter vid den centralaatt ansvar
förvaltningen i Karlstad och vid verkets skolor i Rosersberg, Revinge, Skövde och
Sandö. Verksamhetens omfattning påverkas de uppgifter för verketäven av nya

kan bli resultatet statsmakternas beslut till följd och riskutredning-Hot-som av av
förslag internationella rekommendationer och EU-direktiv.samtens

går enligtDet utredningens mening inte bedöma hur dessa olika faktoreratt nu
påverkakommer omfattningen verksamheten vid anläggning-sammantaget att av

på de berörda orterna.arna

8.3 Prövning offentliga åtagandenav

föreslagnaDen målen och medlen föröversynen SRV:s verksamhet kan kommaav
omfattningenminska de offentliga åtagandena inom utredningsområdet.att Somav

utredningen framhållit bör verket redan i awaktan denna översyn överväga att
låta serviceverksamheten vid skolorna iupphandlas konkurrens.

Tillämpningen internationella konventioner och EU-direktiv åinnebär andraav
sidan ökade uppgifter för olika samhällsorgan inom fredsräddningstjänsten och
området farligt gods. Okat för del myndighetertransporter central,av ansvar en

19l1607937



regional ocksåoch lokal blir följden samhällets svåra påfrest-strävan mötaattav
ningar samhället i fred.

inte möjligtDet bedöma i vilken utsträckning de i betänkandet föreslagnaär att nu
förändringarna i och uppgiñer påverkakommer åtagande-de offentligaattansvar
na.

Jämställdhetspolitiska3 konsekvenser

Utredningens förslag ingahar jämställdhetspolitiska konsekvenser.
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Särskilt yttrande experternaav

RiddarströmochEricson BoSture

Utredningens innehåll i stort

delar iVi allt väsentligt utredningens uppfattning helhetssynz förutsätteratt en en
stärkt samordning inom den civila delen totalförsvaret och åtgärderna stärkaattav att
samhällets förmåga i hela hotskalan fred-krig bör riktas ledningskedjansmot
myndigheter. ÖCB:sDetta helt i linje med förslagen iär programplan 1997-2001.

ÖCBinstämmer ocksåVi i bör starkare samordningsroll.att ges en

Utredningen ÖCB:slämnar flera detaljerade förslag inom område. Vi saknar dock en
analys direktivens problemområden, vilken kan härleda de slutsatserav man som

Ävenfram.läggs utredningens beskrivning och analys kraven samordning inomav
områdeSRV:s SPF:s liksom kommunaliseringens effekter mycket ytlig ochresp ärav

ofullständig. Enligt vår mening har utredningen därmed inte löst sin uppgift enligt
å direktiven.

ÖCB:s stärkta samordningsrollg

ÖCB:sUtredningen föreslår samordningsroll skall stärkasatt ytterligare vilket
instämmer
Vi stärkt samordning uppnåskan blaattmenar genom

ÖCB tillförs starka, ekonomiska styrmedelatt
ÖCB får tydlig uppgift inrikta beredskapsåtgärderatt att
ÖCB:s uppgift stabsmyndighet uttrycks operativtatt i instruktion ochsom

regleringsbrev
ÖCB prioriterar ytterligare till uppföljning ochatt utvärderingresurser

Utredningen har inte analyserat faktorer ochnärmare stärkerprocesser som
samordningsrollen ÖCB:shar fastnat i argumentering renodlingutan en om av
verksamhet för funktionerna Försörjningatt med industrivaror IFansvaretgenom
och Transporter Tp föreslås flyttas från myndigheten. påståsDetta enligt
utredningen ha stärkande effekt i detta avseende.en

Vi starkt kritiska till detta förslagär eftersom utredningen inte har kunnat påvisa att
ñinktionsansvarOCBzs skulle praktiskt problem idag.utgöra Utredningenett

konstaterar dagens lösningtvärtom effektiv och väl fungerande,att är uppfattningen



också stöds och trafikverken.Försvarsmakten Utredningen ocksåbortser heltavsom
positivafrån de synergieffekter dagens lösning inom renodlad beredskapsmyn-som en

för fördjupat civilt militärt samarbete, fördighet utveckling ledningsked-ger a av-
myndigheter och för näringslivet.jans samverkan med Utredningen inte kunnathar

några vinster myndighetstillhörighet.peka avgörande med bortserDessutomen ny
ÖCB:sfrånutredningen erfarenhet ñinktionsansvaret positivt bidrar till och stärkeratt

samordningsfunktionen.

ÖCB:sförslag iställetUtredningens skulle genomfördes innebäradet attom
samordningsroll försvagas. synergieffekter gåpositiva skulle förlorade.Dagens

"ÖCB:sVårt förslag samordningsroll stärks bla ñinktionema ochIFär att attgenom
kvarstår inom OCB. Argumentering härför utvecklas ytterligare i följande.det ViTp

avvikande fråga vissaredovisar mening i de internationella uppgiñema.även om av

tillKommentarer
IF/T p

det finnsVi synergieffekter med funktionerna knutnaIF och Tpatt ärstora attanser
ÖCBÖCB. hanterar i sin samordningsroll hela ledningskedjan fråntill central till lokal

nivå huvuddelendär dessa funktioners verksamhet utförs och där samordningävenav
samverkan sker ledningsorgan.och med Försvarsmaktens motsvarande

ÖCB:s ÖCBnågot"omvärld" problem i praktikentycker inte det förär ävenatt att
ñinktionsansvarig imyndighet. Med "omvärld" detta fall främst Försvars-vara menas

länsstyrelser, näringslivet och trañkverken.makten, FMV, CB, slutsatsenDen
redovisade två årLEMO-utredningen för sedan avfärdade tanken medatta som ca
ansvarsprincipen funktionen Försörjningmotiv överföra med industrivaror tillsom

nuvarande ordning effektiv.NUTEK. Tvärtom är

samarbetetimedSamverkan och Försvarsmakten har för årdel intensifie-IFs senare
i och med arbetet med den materiella beredskapsanalysen har utvecklats.attrats

Syftet med detta arbete vilket behovkartlägga Försvarsmakten har olikaär att som av
"resurskompletteringsåreW/anpassningsåret,produkter vilka kan produceras under

vilka volymer det åtgärder måste vidtashandlar och vilka idag för säker-attom som
ställa denna produktion kan underlaggenomföras. betydelseDetta är näratt av
Försvarsmakten bedömaskall sitt risktagande.

behovsunderlag resultatframkommer, dessa studier, kompletterasDe som som av i
resultatetmed de studier genomför tillsammans funktions-OCB/IF med andraav som

ansvariga myndigheter för behovvilka dessa har likartade Denutrönaatt av varor.



förslag tillligger sedan till grund för detsammanställda och behovsbildensamordnade
beredskapsåtgärder ñmktionen utarbetar.som

och för desåledes beredskapsbehoven dem samlatsamordnar de olikaIF presenterar
produktion resurskomp-genomföra denna underkan aktuella förföretag attsom vara

funktionenstudier det angelägetletteringsåret. kunna genomföra dessaFör är attatt
kon-beredskapsmiljön och ha den naturligafortsättningsvis i ochkan verka näraäven

funktionsansvariga miljönmyndighetermed Försvarsmakten och övrigatakten som
ÖCB erbjuder.

ÖCB/T Luft-Banverket, Sjöfartsverket,trafikverken, d SJ,arbetar främst mot svp
Försvarsmakten och myndigheterna ifartsverket och Vägverket motsamt

länsstyrelserFörsvarsmakten, och"ledningskedjan, d länsstyrelserna. CBCB ochsv
ÖCB/IFÖCB såväl ochsamordningsrollen.inom Förhuvudkontaktef förävenär

ÖCBÖCB/T läns-samordningsrollen uppgiften ochCBför inom är gentemotsomp
beredskapsverksamheten. Kontakt-följastyrelser samordna och inriktaatt samt upp

fort-mycket och förstärks ytterligarebehovet Försvarsmakten är stortgentemot
lik-civilt successivt.beroendet militärt ökarsättningsvis bakgrund Dessamot attav -

förnuvarande ordning effektivverksamhet innebäri kontaktbehov ochheter äratt
samhället.

ÖCBÖCB tillförs aktuellasin samordningsroll krävsskall kunna fullgöraFör attatt
sinmyndigheter fungerar prioriterar iandra ochsamhället, hurkunskaper a om

tillförsituation. Funktionsansvaret för ochnäringslivets Tpverksamhet IFsamt om
sådana kunskaper.

ÖCB/IF år god relation med svensktantal lyckats byggahar under ett upp en
ÖCB erhåller informationkommersiellt sekretessbelagdnäringsliv, vilket innebär att

störningar i leveranser och orsaken till dessautvecklingen marknaden,a ang
beredskapsverksamhet kopplas med verksamheter,funktionensOm sammanm.m

företagen lämnaarbetar med stöd i olika former, kommer dennaatt typ avsom
möjligheterna vidta olikainformation, vilket allvarligt påverkakommer attatt

beredskapsåtgärder krissituation. Anpassningsfilosofm innebärinfor och under atten
myndigheter måste kris kan underolika informationertidiga attom en vara

erhålls sannolikheten dendenna information föruppsegling. Om är attstor
frågaanpassningen genomföras.beredskapen hinner Dennaplanerade att omav

vår betydelse ochtillgång mening avgörandeoch till information enligtsekretess är av
imåste beaktas detta sammanhang.

ÖCB/T uppnås ochtrafikverken kunskaperarbetar femGenom näraatt storap
sin samordningsroll. gällererfarenheter värdefulla för OCB Detsamma ävenärsom

bered-OCB/T samordnar och inriktarCB och länsstyrelser.arbetet ävengentemot p



skapsplaneringen transportföretag vilket kunskaper transportnäringen ochav ger om
frivilligorganisationemas kan bibringasverksamhet iOCB övrigt.som

ÖCB/T kartlägger, insamlat behovetoch utreder i samhället inklusivetransporterp av
ÖCB/Tmilitära försvaret. och inriktardet samordnar sedan detta stöd. bak-Motp

grund all samhällsverksamhet beroende många myndigheteratt är transporter ärav av
motsv inblandade det gäller kartlägga transportbehoven. Kontaktbehovennär att

ÖCB:soch arbetsättet härvid likartat gäller fördet samordningsverksamhet.är som
ocksåbör här ingen verksamhet "produktionskaraktär utförsDet nämnas att av av

ÖCB/T

ÖCBÖCB/I har liksom i sin samordningsroll till uppgift i medsamarbete För-attp
svarsmakten hur samhällets skall utnyttjas under höjd beredskap. För-avväga resurser

frånsvarsmakten helt beroende stöd det civila transportväsendet förärt attex av
krigsorganisera utgångsgrupperakunna och förband. frågornaAtt hanteras samlat

ÖCB:sförinom kris- krigsorganisationoch effektivt därför.ärramen

funktionemabägge bedrivadet värdefullt verksamhetenFör inom den myndig-är att
främsthet har tolka och vidareutveckla de planeringsförutsättningarattsom a som

statsmakterna har beslutat bedriveroch programplanering, perspektivstudier ochsom
långsiktiga,andra strategiskt viktiga studier för det civila försvaret. medförDet att

planeringen inom och säkerhet iIF med sker enlighet nationellaTp med denstörre
målsättningen.

börNämnas den samordningsroll "IF-funktionen" har, nämligenäven att attsom sam-
funktionsansvarigaordna alla myndigheter arbetar med försörjningsfrågor, kansom

ÖCBgenomföras effektivt nuvarandemed den placeringen i dåoch medett sätt att
kan samordnade insatser målgrupper.olikagöra mot

Kommentarer till
Internationella uppgifter

harRiksdagen beslutat det civila försvaret skall kunna genomföra internationellaatt
fredsfrämjande och humanitära insatser. Uppgiften omfattar olika frånslags aktiviteter
löpande förtroendeskapande åtgärder multifunktionellatill i komplexainsatser
katastrofsituationer. Utredningen har valt perspektiv statsmakterna, dåsnävareett än

oña talar iden den fredsfrämjande och humanitära hjälpverksamheten. Vitenner av
framhållavill därför uppgiften omfattar betydligt enbart hjälp-direktänatt mer

verksamhet, denna viktig. Utredningen borde ha anlagt brett perspektiväven är ettom
internationelladen enlighetverksamheten i med statsmakternas intentioner.



ÖCBRegeringen har bl.a. i till och Försvarsmakten begärtprogramplanedirektiven
åtgärdertill civilförslag för och militär samverkan i s.k.tillgodose kraven näraatt

lösningarmultifunktionella insatser organisatoriska härvidlag.och Försvarsutskottet
framhållitvidare bl.a. skall ske förutbildning utveckla samverkan mellanhar attatt

civila militära multifunktionella insatser. åstadkommasåväl styrkor i För attsom en
samverkansutbildning, kan, enligtsådan SWEDINT, utskottet, särskildat.ex. av

beaktatbehöva Utredningen har inte denna, enligt statsmakternaavsättas.resurser
utgångspunkt Förslaget fårangivna, i tillräcklig omfattning. SRVatt ettom

sammanhållande genomförandetför beredskapen för de civilarentansvar av
i samband flyktinghjälp berörmed katastrof- och enbart civila insatser ochinsatserna

tillgodoser därmed inte de statsmakterna ställt civil-militärkrav närasom
ÖCB:si detta isamverkan avseende. och Försvarsmaktens förslag detgemensamma

åtgärdercivila försvarets programplan samverkan omfattar befrämjar civil-om som
samverkan och kostnadseffektiva och ändamålsenliga. Vimilitär dessutom ärsom

förslag borde till grund för utredningensdessa ha legat ställningstagande.attanser

ÖCB medverkar, ansvarig samordningsmyndighet inom bl.a. idet civila försvaret,som
utarbetande policy inom iför utbildningsverksamhet totalförsvaret. utförsDettaav
många fall direkt härviduppdrag Försvarsdepartementet och samverkan skerav
med Försvarshögskolan, Militärhögskolan, universitet och högskolor andrasamt

ÖCB målenmyndigheter. Utredningen skall i uppdrag bl.a. utvecklaatt attgesanser
användning härvidlag. därför mycket märkligt, vi,för Detav vore omresurser anser

ÖCB föreslår, medverkautredningen inte skall i utarbetandet förslag tilldetsom av
nivåutbildning högre för personal skall medverka i fredsfrämjande ochsom

humanitära insatser utomlands.

ÖCBföreslårUtredningen antal uppgifter inom för interna-denettatt ges ramen
vår mening,tionella verksamheten. bör, enligt kompletteras uppgiñmedDessa atten

mål"Medverka i nationellt och internationellt kontaktutbyte kring föroch medel
humanitärainternationella fredsfrämjande och insatser". för denDetta att

civila områdetövergripande uppgiñen samordna den försvarsverksamheten inomatt
lösas utifrånskall kunna helhetssyn.tillfredsställande sättett en en

ÖCBUtredningen vidare lösa ovannämnda uppgifterskall med stödattanser av en
beredningsgrupp. Den beredningsgruppenutredningen föreslagna kan, enligt ut-av

ocksåredningen, hantera samverkansfrågorövergripande civilt-militärt ibland"de som
uppstår vid planeringen internationella insatserna". Utredningen vidarede sägerav

Försvarsmakten representerad i beredningsgruppen."bör" dettabl.a. Viatt vara anser
ÖCBsjälvklarhet med kravet civil-militärtanke samverkan. ochenvara om

Försvarsmakten föreslog i programplanerapporten beredningsgruppatt en gemensam
internationella insatserför fredsfrämjande humanitära inrättas syftetoch med att

frågor,forum där civila och militära anslutning tillbl.a. iutgöra ett gemensamma
ÖCBmultiñmktionella insatser, behandlas. föreslogs och FörsvarsmaktenHär att



ingå myndigheter Vii vid behov andra ochskulle ävensamt attansergruppen organ.
krav ökad civil-militär samverkan.sådan kan tillvarata statsmaktemasgruppen

tillfredsställerförslag beredningsgrupp inte dessa krav.Utredningens om
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Kommittédirektiv

försvaret ochför civilaUppgifterna det Dir.

nivåcentralfredsräddningstjänsten på 1995153

Försvarsdepartementetsinom
verksamhetsområde

den 30 november 1995vid regeringssammanträdeBeslut

Sammanfattning uppdragetav

bakgrund propositionensärskild utredare skallEn mot av
1995/96:12 i förnyelseTotalförsvar göra Översynen av

fredsräddningstjänstenförsvaret ochuppgifterna för det civila
Försvarsdepartementets verksamhets-central nivå inompå

omrâde.
slutfört den juni 1996.Uppdraget skall 1senastvara

Bakgrund

uppgifternaUtgångspunkt för denden påöversyn av
centrala nivån regeringens iuttalandenföreslås ärsom nu
propositionen 1995/96:l2 Totalförsvar i förnyelse. Efter en
redovisning propositionen följer nedanaktuella delar iav en

uppgiftsfördelning.redogörelse för Verksamhetennuvarande
särskilt. Därefter belysesfarligt behandlasgodstransport av

påverkankommunernas civila försvaret och denroll i detnya
framtida uppgifter.harden de centrala myndigheternas

Vidare tidigarelämnas redogörelse för vissa delar aven
utredningsarbete, myndighets-Utredningen lednings- ochom
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organisationen för försvaret LEMO och Hot- och riskutred-
ningen.

Totalförsvar förnyelsei

Totalförsvaret innefattar enligt propositionen l995/96:l2
Totalförsvar i förnyelse den verksamhet nödvändig förärsom

förbereda samhället inför hot och för ställaatt yttre att om
samhället till krigsförhållanden. Under krigsförhållanden om-
fattar totalförsvaret hela den verksamhet då skall bedrivas.som

Regeringen har i propositionen uttalat den säkerhets-att nya
fredsfrämjandepolitiska situationen betydelsenökar insatserav

och de utveckling medförårens vi i dag måsteatt senaste att
teckna bredare bild tänkbara risker, hot och påfrestningaren av

kan drabba fred.samhället i Detta talaräven sammantagetsom
för vidgat säkerhetsbegrepp. Med frånutgångspunktett en
vidgad säkerhetssyn skall helhetssyn prägla samhällets sats-en
ningar och föråtgärder förebygga och hantera hot ochatt

irisker såväl fred krig. Totalförsvarets skall motsom resurser
denna bakgrund också utformas för kunna stärka samhälletsatt
förmåga förebygga och nationellahantera svåra påfrest-att
ningar i fred. Totalförsvarets skall också utformas förresurser

kunna internationella .fredsfrämjandeanvändas vid ochatt
humanitära insatser.

Det civila försvarets uppgifter skall enligt propositionen vara
att

civilbefolkningen, livsnödvändigvärna för-trygga en-
sörjning, säkerställa samhällsfunktionernade viktigaste och
bidra till vidFörsvarsmaktens förmåga väpnat vidochangrepp
krig i vår omvärld,

kunna fredsfrämjandegenomföra internationella och hum--
anitära insatser och

stärka förmågasamhällets samlade möta svåraatt na--
tionella påfrestningar i fred.



propositionenI behandlas frågorflertal betydelse förett av
den framtida inriktningen civila försvaret.det En väsentligtav
ökad uppmärksamhet det militära försvaretsskall ägnas behov

frånstöd det civila försvaret. En snabb och säker förmågaav
höja krigsdugligheten inom det militära försvaret kräveratt ett

bättre för förberedelser.planering och andrasystem
Inriktningen för den fortsatta planeringen föreslås attvara
10 000 totalförsvarspliktiga årligen bör grundutbildas inomca

det civila försvaret. Totalförsvarspliktig personal skall utbildas
för stärka samhällets förmåga hantera nationellasvåraatt att
påfrestningar i fred och för kunna utföra uppgifter vid höjdatt
beredskap. Därutöver skall särskilda civila insatsstyrkor för
humanitära insatser organiseras komplement till andraettsom
svenska insatser inom för internationellt samordnaderamen
humanitära aktioner. attcivil utbildningDe för kunnasom ges
hantera nationella påfrestningarsvåra i fred bör också enligt
propositionen rekryteringsbas förutgöra civil internationellen
fredsfrämjande och humanitär verksamhet.

Regeringen i propositionen det slagöversynattanser en av
Hot- och riskutredningen förordat angelägen och sådanär att en

således bör Hot- ochöversyn riskutredningen sittgöras. iansåg
huvudbetänkande Ett säkrare SOUsamhälle 1995:19 att en

bör uppgifternaöversyn göras och organisationen denpåav
inomcentrala nivån det civila försvaret före-som avser

byggande verksamhet och samhällets beredskap inför händelser
i både fred och krig.

Nuvarande uppgiftsfördelning

Översynen berör förstai hand verksamhetsområdena för
Överstyrelsen ÖCB,för civil beredskap Statens räddningsverk

ÖCBoch Styrelsen för psykologiskt försvar SPF. spelar den
centrala rollen det samordningnär gäller de civila bered-av
skapsförberedelserna nivå.central Räddningsverketpå denär
centrala myndigheten befolkningsskyddetför räddnings-och
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i fredtjänsten och krig. SPF har till uppgift leda ochatt sam-
planläggningenordna landets psykologiska försvar, spridaav

kunskap säkerhetspolitiken totalförsvaretoch främjasamtom
och samordna andra myndigheters information inom dessa om-
råden.

Överstyrelsen för civil beredskap

Över-förordningenAv 1988:1122 med instruktion för
ÖCBstyrelsen för civil beredskap framgår för-är centralatt

valtningsmyndighet för frågor ledning och samordningom av
verksamhet inom det civila försvaret. Beredskapsförordningen

ÖCB1993:242 ansvarig för funktionerna Civilärattanger
ledning och samordning, ochTransporter Försörjning med
industrivaror.

ÖCB skall enligt instruktionen leda och samordna bered-
skapsforberedelserna särskilt verka föroch enhetlighet i frågor

ÖCBcivila försvaret.för detär skall ocksåsom gemensamma
förverka totalförsvarets intressen beaktas iatt sam-

hällsutvecklingen. I uppgifterna ingår redovisa samladatt en
studie utvecklingen inom civila försvaretöver det längre siktpå
perspektivstudie och programplanavge en gemensam som

i samråd funktions-ansvarigaupprättats med de myndigheterna
samordna frågoroch försvarsforskning. Somgemensamom

funktionsansvarig för funktionen Civilmyndighet ledning och
ÖCBsamordning skall bedriva operativa studier underlagsom

krigsplanläggningenför civilainom det försvaret. Vidare skall
ÖCB bl.a. samverka Försvarsmakten i frågormed ärsom

för det försvaret.civilagemensamma
frågaI sitt för funktionerna Försörjning medom ansvar

ÖCBindustrivaror och skallTransporter vidtai bered-
skapsåtgärder individens överlevnadså och samhälletsatt

funktion säkerställs, under krig, krigsfaralandet eller andraom
utomordentliga förhållanden delvishelt eller blir hänvisat till

försörjningsresurser, för säkerställa civiloch att transport-egna
verksamhet under höjd beredskap.

syfte effektiv styrninguppnå stark och det civilaatt aven



5

ÖCB 1995budgetpropositionenhar i enlighet medförsvaret
i frågaställningstarkare1994/95:100 bil. fått5prop. omen

Uppgifter harutvärdering. ävensamordning, uppföljning och
ledningssystem,utvecklingtillkommit inom områdena sam-av

ochADB-sårbarhetanalysordning övningsverksamhet, avav
folkrätten.i frågakompetensutveckling, bl.a. om

ÖCB:s föri EU harföljd medlemskapetSom ansvaren av
konsekvenser för detmedlemskapetsuppföljning och analys av

omfattning betydelse.ochisuccessivt ökatförsvaretcivila
ÖCB inom försvenska insatserdesamordnar därutöver ramen

civiladet försvaret.berörför fred PFFPartnerskap som

räddningsverkStatens

instruktion för Statens1040 med1988:Enligt förordningen
förvaltningsmyndig-centralRäddningsverketräddningsverk är

åtgärderskadeförebyggandeocholycks-för frågorhet om
landtransporter1986:1102,räddningstjänstlagenenligt avom
och skyddadeskyddsrumanordnandegods,farligt ut-avom

utsläppsanering efterräddningstjänst samt avomrymmen, om
denkärnteknisk anläggning, i månfrånradioaktiva ämnen en

myndighet.uppgift för någonintedenna är annanen
ansvarigberedskapsförordningenenligtRäddningsverket är

räddnings-Befolkningsskydd ochfunktionenmyndighet för

tjänst.
särskiltenligt instruktionenskall därutöverRäddningsverket

skadeföre-verksamhet för olycks- ochsamordna samhällets
inomräddningstjänstlagenenligtbyggande åtgärder samt

utvecklingenföljaräddningstjänsten. skallRäddningsverket av
ellersjälvtochverksamhetsområdetforskning och teknik inom
ochutvecklings-forsknings-,bedrivanågongenom annan
förverkaochriskutvecklingenförsöksverksamhet bevakasamt

före-förochskyddvidtas befolkningensåtgärder för attatt
ärendenhandläggauppgiftenolyckor. ingårbygga I att om

farligt1982:821enligt lagenlandtransporter transport avom
säkerhetsföreskrifter föroch verka för samordninggods av

skallfarligt gods. Därutöversjö- lufttransporterland-, och av



Räddningsverket samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet
i fråga landtransporter farligt gods och för tillsynom av svara
inom verksamhetsområdet i övrigt. Vidare skall Räddnings-
verket bl.a. planera och genomföra utbildning personal inomav
hemskyddet, verkskyddet, befolkningsskyddet och räddnings-
tjänsten, beredskapsorganisationen för kärnenergiolyckor och
sotningsverksamheten.

Under år har Räddningsverket spelat alltsenare störreen
roll i genomförandet svenska insatser inom för FNav ramen :s
katastrof- och ñyktinghjälp. Medlemskapet i EU har medfört

Räddningsverkets arbete i mycket högreatt grad tidigareän
internationaliserats. EU arbetar med frågor räddningstjänstom
i allmänhet Civil Protection, allvarliga kemikalieolyckor det
s.k. Seveso-direktivet, utsläpp olja och andra skadligaav

till sjöss,ämnen farligt gods, Standardiseringtransport av m.m.
har betydelse för bl.a. Räddningsverketsstor löpandesom

Ävenverksamhet. i övrigt har samarbetet med de nordiska
länderna också andra europeiska länder, de baltiskamen t.ex.
länderna och Ryssland, ökat under år.senare

Styrelsen för psykologiskt försvar

Enligt förordningen 1988:853 med instruktion för
Styrelsen för psykologiskt försvar SPFär förvaltnings-central
myndighet för det psykologiska försvaret och skall leda och
samordna planläggningen rikets psykologiska försvar, spridaav
kunskap säkerhetspolitiken och totalförsvaret, inklusiveom
civilbefolkningens möjligheter inom folkrättens bjudaatt ramar

ockupant motstånd, främja och samordna andraen samt
myndigheters information inom dessa ämnesområden. Under
höjd beredskap eller efter särskilt beslut regeringenannars av
skall SPF dessutom bevara och stärka befolkningens försvars-
vilja och motståndsanda. Under sådana förhållanden skall SPF
också verka för fri nyhetsförmedling, motverka psykologisken
krigföring och föreslå regeringen åtgärder har till syfte attsom
minska angripares psykologiska motståndskraft.en

SPF skall särskilt samordna berörda myndigheters krigsplan-

204
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därvid råd ochochinformationsberedskapenläggning ge re-av
vägledning massmedie-ochrådkommendationer omsamt ge

produktionsplatserfrågaiberedskapsplaneringföretagens om
SPF följa ochskall be-Vidarepraktiska problem.andraoch

försvarets, den psyko-psykologiskaforskningdriva det
iangränsande områden, den detmånkrigforingens ochlogiska

myndighet. SPF skall ocksåuppgift för någoninte är annanen
informationsverksamhet kan påverkafölja utländskbl.a. som

försvarsviljan.inverka påopinionsutveckling ochsvensk

godsfarligtVerksamheten transport av

farligt gods1982:923förordningenEnligt transport avom
Statenstransportmyndighet:myndigheterföljandeär

för luft-Luftfartsverketför landtransporter,räddningsverk
Tillsynenfor sjötransporter. överSjöfartsverketochtransporter

myndigheter,antal näm-lagenefterlevnaden utövas ettavav
luft-Luftfartsverket försjötransporter,förSjöfartsverketligen

järn-för landtransporterpolismyndigheterna utomtransporter,
för landtransporterSprängämnesinspektionenvägstransporter,

och Ban-för gränskontrolltullmyndigheternavissa varor;av
Även Kustbevakningen utövartör järnvägstransporter.verket

tillsyns-tullmyndigheternasSjöfartsverkets ochinomtillsyn
områden.

det civila försvaretroll iKommunernas nya

for-civilt1994:1720lagenskall enligtKommunerna om
derasbehövs förberedskapsförberedelserdevidta somsvar

förverkaskall ocksåberedskap. Dehöjdverksamhet under att
be-verksamhetcivilaförberedskapsförberedelserna den som

kyrk-landstinget,myndigheter,statligaidrivs kommunen av
enhetligföretag fårochorganisationerliga kommuner samt en

stånd mellantillkommersamverkaninriktning och för att
för kommunensammanhållandevidgade ochdem. Detta ansvar
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innebär roll förändrats till bliatt statens stödjande ochatt upp-
följande.

Genom lagen har kommunerna övertagit vissa uppgifter från
vilket bl.a. innebär de harstaten samlat föratt ett ansvar

befolkningsskyddet och räddningstjänsten på den lokala nivån.
Statliga myndigheter har i uppgift fram underlag föratt ta
beredskapsåtgärderna lokal nivåpå i form övergripande målav
och andra planeringsförutsättningar följa resultatetsamt att upp

vidtagna åtgärder och beredskapsläget i kommunerna. Statenav
behöver information tillbaka från kommunerna i fråga deom
olika stödjande åtgärder i övrigt skall för,statensom svara

utbildning, metodutveckling och materielutveckling.t.ex. Det
länsstyrelsernaär i första hand skall ha den direkta kon-som

takten med kommunerna i frågor det civila försvaret denpåom
lokala nivån. ÖCBUppgifterna för de centrala myndigheterna,
och Räddningsverket, påverkas i hög grad roll.statensav nya
Inom för de förändrade uppgifterna för de statligaramen
myndigheterna behöver arbetssätt och kompetens inom dessa
förändras.

Tidigare utredningsförslag

Utredningen lednings- och myndighetsorganisationen förom
försvaret LEMO

LEMO avvisade i sitt delbetänkande SOU 1993:95
Ansvars- och uppgiftsfördelning inom det civila försvaret
tanken på lägga samordningen de fredstidaatt beredskaps-av

ÖCBåtgärderna på Statens räddningsverk och slå ochsamman
Räddningsverket. Enligt LEMO ställer de uppgifter följersom

ha samordningsansvaret för samhälletsatt beredskap införav
krig och krigsfara andra krav samordningenän den fredstidaav
räddningstjänsten. LEMO drog slutsatsen det bör finnasatt en
central myndighet med huvuduppgift i fred under regeringenatt
samordna de civila beredskapsförberedelserna inför krig och

ÖCBkrigsfara bör denna myndighet.samt att vara
LEMO framhöll Räddningsverket har betydelsefullatt en
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fredstida räddningstjänstensamordningsuppgift inom den som
behöva enligtuppmärksamhet tordeutvecklas. Störretorde

förebygga fredstidaframtidenLEMO i behöva åtägnas att
härvid viktig roll. VidareRäddningsverketoch harolyckor, en

internationella räddnings-LEMO de ökandepekade på
insatserna.

självständig myndig-LEMO fann bordeSPF utgöraatt en
uppgifterSPF:s i frågaSkälen för dettahet. attvara omangavs

forskningsinsatser,övningsverksamhet,utbildnings- och
till mediernainformationsverksamhet och stöd inte är av
framhöllLEMO ocksåfunktionsövergripande verk-attart.

civila och den militäraomfattar både den delensamheten av
forförtroendet SPF:s myndig-totalförsvaret betydelsensamt av

allmänhetenhetsinformation i krig krigsfara hos ochoch mass-
förtroende relaterat till SPF ställningmedierna. Detta är :s som

fristående myndighet.
Försörjning med industrivarorVad gäller funktionen ansåg

anledning förLEMO det finns överväga ansvaretatt att om
ÖCB. fråganLEMO prövadebör ligga kvardenna på om

Energiförsörjning fannför funktionen denattansvaret men
Närings- teknikutvecklingsverket.ligga kvar ochborde på

LEMO för delfunktionenVidare fann Transport-att ansvaret
övergripandesamordning samband med denhar näraett mer

civilasamordningsuppgiften för det försvaret. Någon annan
ÖCB för finnsmyndighet samordnapassande än att transporter

LEMO fann mycket vinsterenligt LEMO inte. endast småatt
splittring förmedskulle vinnastå ansvaret transport-att en av

delfunktionen landsvägstransporter,samordningen och som
OCB också ansvarig för.är

och riskutredningenHot-

riskutredningen förespråkade i sittHot- och huvud-
betänkande helhetssyn innebär samhällets samladeatten som

allautnyttjas vid slagskall kunna händelseravresurser - -
viktigai samhällsfunktionerolyckor, allvarliga störningarstora

får ioch krig vidtamyndigheter uppgiftde attsamt att som- -
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beredskapsåtgärder skall det i hela hotskalangöra fred krig.- -
sådant aktualiserarEtt enligtsynsätt utredningen frågor om

myndighetsorganisationen. risk-utredningenHot- och ansåg att
ÖCB,LEMO inte belyst hela problemet med myndigheter,tre

Räddningsverket och SPF, ansvariga för centrala delarsom av
beredskapen. Enligt utredningen det integår bedöma huratt
organisationen bör utformad hänsyn tillutan att tavara ansvar

uppgifteroch händelser i både fred och krig. Utred-som avser
ningen därför regeringenansåg borde låta göra översynatt en

uppgifter och organisation denpå centrala nivånav som avser
förebyggande verksamhet och samhällets beredskap inför
händelser i både fred och krig.

Vad gäller SPF föreslog utredningen SPF skulle få iatt upp-
drag följa händelseförloppet vid olyckor och allvarligaatt stora
stör-ningar och utvärderingar och studier kringgöraatt av
kommunikationen människor myndigheter massmedier.- - - -
Vidare skulle SPF få i uppdrag det behövs expertstödatt om ge
till myndigheter informationssituationi svår behöversom en
denna medverkan för kunna tillgodose akuta informations-att
behov. Detta kan utredningenenligt ske SPFatt ut-genom
nyttjar delar sin beredskapsorganisation.av

frågaI myndighetsansvaret för åtgärder i samband medom
olyckor vid farligt föresloggods utredningentransport attav
Räddningsverket skall. uppgifter från Sjöfartsverketöverta och
Luftfartsverket och bli ansvarig myndighet för alla transporter

farligtmed gods utom bulktransporter sjöss.till före-Detta
slogs med hänsyn till det behövs sammanhålletatt ett ansvar
med transportmyndighet.en

Remissinstanserna har varit positiva till utredningens
Sjöfartsverketförslag. och Luftfartsverket har dock avstyrkt

förslaget.

Uppdraget

särskildEn utredare tillkallas för frånmed utgångspunktatt
inriktningen i totalförsvarspropositionen uppgifternaanalysera
i fred och krig inom det civila försvaret freds-och
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Försvarsdepartementetsräddningstjänsten inompå central nivå
verksamhetsområde.

samordningsuppgifternaskall därvidUtredaren analysera
civila försvaret fredsräddningstjänsteninominom det och på

nivå och krav dessa verksamheter börcentral vilkaöverväga
förhållanden i fred, dels inför ochdels under normalauppfylla

under
insatser,internationella fredsfrämjande och humanitära

påfrestningar i fred,nationella2. svåra
i omvärld,krig vår

land.vårt4. väpnat motangrepp

skall programplane- och studiearbeteUtredaren del detta av
bedrivs införregeringens uppdrag total-nästasom

försvarsbeslut.

lägga framskall och förslag till hurUtredaren överväga
hur gränsdragningen i Övrigtuppgifterna skall fördelas och

mellan myndigheterna ändamålsenligtskall så sättgöras ett
utformas med till denmöjligt. Förslagen skall hänsyn bl.a.som

totalförsvarspropositioneni och tillhelhetssyn som anges
försvaret.civilakommunaliseringen inom det Utredaren skall

förändringar hos berörda myndigheter dennaföreslå de som
Förslagen skall inte innefattaprövning föranleder. någon

ifrågavarandesammanslagning myndigheter.av

Samråd m.m.

särskilde dir.Utredaren skall samråda med den utredaren
uppfölj-1995:4 tillkallats genomförauppgiftmed attsom en

struktur-ning och utvärdering och pågåendegenomfördaav
verksamhetsområde,förändringar inom Försvarsdepartementets

tillkallatsmed särskilde 1994:07och den utredaren Fö som
uppgift för vid genomförandetmed planera och biträdaatt av

ledningsövning för regeringskansliet.en
ÖCB,med RäddningsverketUtredaren skall samrådaockså

civil-SPF. Vidare synpunkter frånoch skall utredaren inhämta
befälhavare och länsstyrelser.
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utredningsarbetetFör gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående redovisning av
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, prövaattom
offentliga åtaganden dir. 1994:23 och beaktajämställd-attom
heten mellan könen dir. 1994:124. Förslag lämnassom av
utredaren skall belysas samhällsekonomisktäven ochettur
statsfinansiellt perspektiv. Förslag leder till ökade utgiftersom

minskadeeller inkomster för skall åtföljas förslag tillstaten av
omprioriteringar eller andra finansieringsvägar,

När uppdraget skall redovisas

Uppdraget skall redovisas den juni1 1996.senast

Försvarsdepartementet



Bilaga B

VERKE TGELRE

strukturBestämmelsernas inom1B.

områdenmyndigheternasde tre

ÖCB,inom SRVverksamhetendelarregelverk bestämmeromfattandeEtt stora av
tillåtgärder syftarmyndigheternas ettoch risker atthotSPF.och De varasom

detaljeroch olikasamhällethur imed iförstafor detskydd har stortgöraattmot
ellerverksamhetenförformernainfrastrukturen,gällakanutformat. Det om-är

samhällsverksamheten.viktiga sektorerinomfattningen den avav

deinriktadspecifiktinteutredningen syftar trelagstiftning ärDen myn-som
hosutsträckning arbetetnågon ochformpåverkar iverksamhetdighetemas men

demyndigheterandrahör tillprimärt "lagstiftning än tredessa. Det somär som
rådallmänhetimyndigheterSådanahand uti förstautredningens arbete geravser.

utvärde-ochuppföljningtillsyn,förtillämpningen ochföreskrifter foreller svarar
område.lagstiftningensinomring

ÖCB,betydelse förcentralharsådanajustförfattningar ärEn somgrupp avannan
föreskrifter tilldel fallråd och ilämnarmyndigheternaoch SPF.SRV De tre en

bådeallmänhetreglerar iBestämmelsernaregionalalokala ochenskilda eller organ.
for-dessastödberedskap. Medhöjdvidförhållanden i fred ochnormalaunder av

åtgärderfori fredförberedelserfalli fleramyndigheternafattningar genomför som
beredskap.vid höjdvidtaskunnaska

vidare ifinnsuppgifterochmyndigheternasstatligadeBestämmelser tre ansvarom
slag,motsvarandeFöreskriftermyndigheterna.ochinstruktionen for avvar en av

myndigheternascentraladeövervägandenaockså betydelse forhar ansvaromsom

2ll



och uppgiñer, finns för länsstyrelserna och civilbefalhavarna.även

En tredje består lagar däremot tillämpas förräninte krig ellergrupp vidiav som
krigyara Bestämmelserna myndigheter inom totalförsvaretm.m. extraordinärager
befogenheter. myndigheterDessa ska kunna ingrepp igöra förfo-rätt, t.ex.annans

enskildas egendomöver eller förbjuda verksamheter olika slag.ga Myndighe-av
ska också kunna ålägga människorterna utföra uppgifter inom totalförsvaret.att

Utredningens redogörelse i de följande följeravsnitten den redovisade indelningen
i slag författningar.tre av

B.2 Bestämmelser allmäntsom avser

hot och risker samhälleti

Lagstiftning reglerar samhällets utformning i olika avseenden harsom regelsom
anknytning till samhällsplaneringen, framför allt den fysiska planeringen. Det är
bestämmelser beroende hur de tillämpas, kan bli avgörande för omfatt-som,
ningen de hot och risker förekommer. Följande författningar åtgär-av reglerarsom
der ska skydda miljö, människors hälsa och säkerhet eller hushållningensom med
naturresurser:

Plan- och bygglagen 1987: 10;

Naturresurslagen 1 12;987:

Miljöslgødiislagen 1969:397;

Vattenlagen 1983 1291;

Lagen 1979:244 allmänna och avloppsanläggningar;vatten-om

Väglagen 1971 1948; och

Naturvårdslagen 1964 828.:

Plan- och bygglagen det centrala regelverket iär det här sammanhanget. Bestäm-
melsema föreskriver risker för människors hälsaatt och säkerhet ska beaktas både
vid planering och vid beslut bygglov. Bebyggelse ska lokaliseras till markom som

lämpad för ändamåletär med hänsyn till bl.a. de boendes och övrigas hälsa och i
fråga samlad bebyggelse med hänsyn till skyddäven uppkomstom och sprid-mot
ning brand trafikolyckor och andra olyckshändelser.samt motav Byggnader ska
placeras och utformas så de eller deras avseddaatt användning inte menligt- -inverkar trafiksäkerheten eller medför fara eller betydandesätt olägen-annat
heter för omgivningen. Det underlag normalt kommer fram i samband medsom
översiktsplaneringen det möjligt kravengör hälsa ochväga säkerhetatt mot
andra angelägna anspråk och intressen.



socialekologisk,frånfrämjasyñar tilli naturresurslagenBestämmelserna att en
och övrigamark,hushållning medgodsamhällsekonomisk synpunkt vattenoch

miljö-föreskrifterinnehåller bl.a.Naturresurslagenfysiska miljön.dendelar omav
medsambandiSådana skabeskrivningarkonsekvensbeskrivningar. upprättas en

samlade inver-verksamhetsskamiljökonsekvensbeskrivningbeslut.del En ange en
hälsainverkanMedhushållningen medochpå miljön, hälsankan naturresurser.

säkerhetsfrågor.ocksåtill lagenenligt förarbetenaavses

tiotal andraenligtvid beslutska tillämpasnaturresurslagenBestämmelserna i etti vattenlagen.väglagen ochnaturvårdslagen,bygglagen,plan- ochbl.a.lagar,

därmedochliv och hälsamänniskorspåverkar ellermiljölagstiftningAnnan som -
verksamhetmyndigheternasbetydelse for de ärindirekt har t.ex.direkt eller tre -

160;Arbetsmiljölagen 1977:D 1

1980:620;Socialtjänstlagen

1982:763;sjukvårdslagenochHälso-

1080;Hälsoskyddslagen 1992:

1988:472;Smittskyddslagen

1;Livsmedelslagen 1971 :51

220;Strålskyddslagen 1988 :

verksamhet;kärntekiziska1984:3Lagen om

1984:387; ochPolislagen

7.Ordningslagen 1993: 16 l

skyddsåtgärderslaginriktade bestämdaspecifiktförfattningarDessa är avmer
framgårvidtar. handlarmyndighetercentrala Detochlokala, regionala avsomsom

riskeråtgärdervidtavård,förebygga sjukdomar och motexemplen attatt geom
Myndigheternasamhället.säkerhet iupprätthålla ordning ochocharbetsplatser att

lagstiftningenreglerasverksamhetsområdennivåcentral inom de olikapå avsom
tillämpningen.föreskrifter fori allmänhet utger

betydelsesärskildharFörfattningarB.3 som

verksamhetmyndigheternasdeför tre

ifredintrajfarhändelserSkydd1B.3. mot som

tilli fred hörinträñärolyckorskyddaåtgärder skadel deEn motstor somsomav



samhällets räddningstjänst. Bestämmelser åtgärderdessa finns iom

U Räddningstjänstlagen 1986: 106.1

Räddningstjänstlagen innehåller föreskrifter hur räddningstjänsten ska organise-om
och bedrivas. Som har framgått redovisningen i kapitel medras rädd-av avses

ningstjänst de räddningsinsatser eller kommunerna ska för vidstatensom svara
olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för hindra och be-att

skador människor ellergränsa egendom eller i miljön. En skyldighet för staten
eller kommun räddningsinsats föreliggergöra endastatt det med hänsynen en om
till behovet snabbt ingripande, det hotade intressetsett vikt, kostnaderna förav
insatsen och omständigheterna i övrigt påkallat eller kommunenär att staten svarar
för insatsen. räddningstjänstlagenI ingår vidare bestämmelser olycks- och ska-om
deförebyggande åtgärder, sanering efter utsläpp radioaktiva ämnenom samtav om
rättigheter och skyldigheter för enskilda.

Räddningstjänstlagen innebär varje kommun för räddningstjänsten iatt kom-svarar
det inte fråga fjällräddningstjänst, flygräddningstjänst,är sjörädd-munen, om om

ningstjänst, efterforskning försvunna i andra fall, miljöräddningstjänst till sjössav
eller räddningstjänst vid utsläpp radioaktiva från kärntekniska anlägg-ämnenav
ningar. Kommunen har också för tillsyn olycks- och skadeförebyggan-ansvaret av

åtgärder.de Staten ska för kommunal räddningstjänstöverta det ford-ansvaret om
omfattande insatser. Staten vidare för de redovisade formernaras svarar ovan av

räddningstjänst undantagna från kommunensärsom ansvar.

3.3.2 Särskilda åtgärder minskar risken for olyckorsom
ifred

Lagstiftning inom det förebyggande området har mycket anknytning tillnärasom
räddningstjänstens och uppgifter vidareäransvar

U Lagen 1982:821 farligt gods; ochtransportom av
U Lagen 1988:868 brandfarliga och explosivaom varor.

Lagen farligt gods innehåller internationellttransport reglerom av antagna som
ska det möjligtgöra farligt gods utfördaatt transporter säkert Detsätt.ettav

ramlag,är de grundläggande principerna.tar Alla detaljregler finns ien som upp
tillämpningsföreskrifter olika slag. Lagen samtliga transportslag och kate-av avser
gorier farligt gods.av

Lagen brandfarliga och explosiva innehåller bestämmelser ska för-om varor som
hindra olyckor vid fasta anläggningar.



Åtgärder beredskapoch vid höjdinförB.3.3

åtgärdermyndighetersCivila statliga

vidinför ochvidtaskaallmäntcivila statliga myndigheteråtgärderDe settsom
framgårhöjd beredskap av

1993:242.BeredskapsförordningenD

skaåtgärder myndigheternaockså dedelBeredskapsförordningen reglerar aven
iträderförfattningarvilkaförhållanden frediunder normalavidta samt somanger

B.beredskap.tillämpning vid höjd Se avsnittäven

totalförsvar.också definition begreppetinnehållerBeredskapsförordningen aven
definition iföreslagit dennamajlagrådsremiss den 1996i 15Regeringen har atten

ska in istället tas

höjd beredskap.14031992:D Lagen om

total-tilländraslagrådet innebär lagens Lagenremissen tillFörslaget i att omnamn
sig där-skiljertotalförsvarbegreppetDefinitionenberedskap.höjdförsvar och av
nyhetberedskapsförordningen.finns i Endefinitionfrån ärinte sak deniemot som

forutformastotalförsvarsresurser skaslås fastklart attå andra sidan det attatt
humani-ochfredsfrämjandeinternationellaanvändning vidtillkunna kommaäven

svåraförmåga hanteraförebygga ochsamhälletsstärkainsatser och for attatttära
utvidgninglagrådsremissen inteenligtinnebärsamhället. Dettapåfrestningar en

samhäl-åstadkomaendast tillsyftartotalförsvarmedvad attattutanavsessomav
bästatillvarasamladelets sätt.tasresurser

Ci vilt försvar

civilainom detlandstingens de kyrkliga kommunernasochKommunernas, ansvar
höjd bered-åtgärder underförberedelser genomförandevid för ellerförsvaret av

ireglerasdel skyldigheter för enskildaochskap en --

1994: 1720 civilt försvar.D Lagen om

civilför-statligadeninnebärjuliträdde i kraft den 1995,Föreskriñema, 1 attsom
nivånlokaladenUppgiñernaupphört existera. ärsvarsorganisationen har att

verksamhe-delbl.a. dengällerverksamheten.kommunala Detintegrerade i den av
delarräddningstjänstBefolkningsskydd ochinom funktionen motsom svararten

civilförsvarsverksamheten.tidigaredenav



Statliga myndigheter regional och nivåcentral ska stödja utvecklingen kom-av
beredskap for verksamheten under höjd beredskap. Lagstiñningenmunernas om

civilt försvar reglerar del befogenheter foräven statliga myndigheter beslutaen att
åtgärder i samband med kommunernas, landstingens och de kyrkliga kommu-om

verksamhet inom det civila försvaret. Se vidare redogörelsen i Bilaga C.nernas

Räddningstjänst

Räddningstjänstlagen tillämpas under höjd beredskap, dvsäven Sverige iärom
krig eller krigsfara rådereller det sådana utomordentliga förhållanden föran-ärsom
ledda det krig utanför Sverigesär elleratt Sverige har varit igränser krigav attav
eller krigsfara. Regeringen eller den myndighet regeringen fårbestämmersom un-
der höjd beredskap besluta undantag från foreskriftema for räddningstjänsten,om

detta har betydelse for totalförsvaret eller de avvikande bestämmelsernaom om
behövs for nödvändig räddningstjänst i övrigt elleratt sanering eñer utsläpp av
radioaktiva ska kunna genomföras.ämnen Under höjd beredskap får regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer besluta räddningstjänsten isom att
kommunen får anspråki för uppgiñer utanförtas den kommunen.även egna

Räddningstjänstlagen föreskriver kommunens räddningstjänstplan ska innehållaatt
uppgiñer de kompletterande åtgärder behövs for räddningstjänsten underom som
höjd beredskap. åtgärder stårDessa därmed under tillsyn länsstyrelsen regio-av

nivånal och SRV nivå.centralav

Totalförsvarsplikt

Föreskrifter uttagning och utbildning personal med totalförsvarsplikt harom av
också betydelse både för statliga myndigheters för kommunernas, landsting-samt

och de kyrkliga kommunernas verksamhet inom det civila försvaret.ens Dessa
bestämmelser finns i

Cl Lagen 1994: 1809 totalförsvarsplikt.om

Totalförsvarsplikten omfattar värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt. Civilplik-
ska enligt lagen totalforsvarspliktten fullgöras inom de verksamheter i totalför-om

regeringen bestämmer. Regeringensvaret har beslutat totalforsvarspliktigasom att
får till tjänstgöring inom bl.a.tas polisverksamhet,ut befolkningsskydd, rädd-
ningstjänst, hemskydd, hälso- och sjukvård, underhåll och reparationer vägarav
och järnvägar, bam- och familjeomsorger handikapp- och äldreomsorger.samt
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krig,tillämpningträder iB.4 Lagar isom

m. m.

författningar,bestämmelser i radcivila försvarets verksamhet reglerasDet enav
detSverige i krigsfara,träder i tillämpning i krig. Regeringen kan ärär omomsom

besluta dekrig eller krigsfarautanför eller landet varit ikrig landets attgränser om
gällerska tillämpas. Det t.ex.

D Förfogandelagen 1978:262;

D Ransoneringslagen 1978:268;

D Prisregleringslagen 1989:978;

ochundanförsel och förstoring;D 1992: 1402Lagen om

Krigshandelslagen 1964: 19.D

totalför-myndigheter olika slag inominnebärBestämmelserna i dessa lagar att av
gäller ska kunnafår befogenheter. detextraordinära De görasvaret organ som

förbjuda verksam-förfoga enskildas egendom elleriingrepp överrätt, t.ex.annans
utföraockså kunna ålägga människorskaslag. Myndigheternaolikaheter attav

uppgifter totalförsvaret.inom





Bilaga C

ERNASGHE TDE TRE M YNDI

ORGANISA-ANSVAR OCH

ONT I

ÖCBC. 1

uppgifteroch1 1 AnsvarC.
.

Inledning

ÖCB huvuduppgiñer:förvaltningsmyndighet med följande fyracentralär -

myndighets-beredskapyförberedelserna centralpåSamordningl av
civila försvaret;inom detnivå

samordning;funktionen Civil ledning ochFunktionsansvar för2

med industrivaror;Funktionsansvar3 för funktionen Försörjning

Funktionsansvar för funktionen Transporter.4

och iberedskapsförordningeniUppgifterna regleras i huvudsak föreskriftergenom
myndighetens instruktion.

Samordningsuppgüten

ÖCB frågorförhar samordningsansvar under regeringen ärett som gemensamma



ÖCBfor det civila försvarets olika funktioner. Uppgiften innebär i huvudsak att

Cl F statsmakterna med underlag för beslut den civilaörser om
beredskapens inriktning programplanering:

Cl Y de civila statligasig myndigheternas anslagsjramställ-överttrar
de delar berör totalförsvaret;ningar i som

Bedriver strategiska studier, genomför underlagsstudier samt
lämnar metodstöd planeringsfrågor;i

Inriktar, samordnar och stöder utvecklingen kompeten-av
hos personal den civila delen totalförsvaret;inomsen av

Strävar efter öka medvetenheten hos beslutsfattare deatt om
beredskapshänsyn bör planering och samhällsutvecklingitassom
BIS, utveckla metoder för detta stödja sådan verksamhet eko-samt

ÖCBnomiskt och det gäller kunskaperna samarbetar mednär un-
högskoleutbildning detta område:versitet inomom

Samordnar de svenska för Partnerskap förinsatser inom ramen
fred PFF berör det civila försvaret medverkar aktivt detisamtsom
fredsfrämjande arbetet;

Samordnar och inriktar personalförsörjningsfrågor det civilainom
försvaret, bl. användningen totalförsvarspliktiga tjänstgöra. av som
med civilplikt, frågor frivilligorganisationerna;samt rörsom

Samordnar verksamhet syftar till genomförande och prio-som
åtgärder ska höjaritering säkerheten samhällsviktigainomav som

områden där datorstöd oundgängligt;är

EI Inriktar och samordnar forskning för det civila försvaret.

F unktiønen Civil ledning och samordning

ÖCBfunktionen CivilInom ledning och samordning fram underlag för krigs-tar
planläggningen och den operativa planläggningen inom hela det civila försvaret.
Myndigheten medverkar i det sammanhanget i operativa studier, utvecklar och
förmedlar regeringens beslut operativa törsvarsforberedelser, fram grundertarom
for och följer tillämpningen de regionala mål- och riskanalysema samt ut-upp av
färdar erforderliga föreskrifter for uttagning, undanforsel och förstoringt.ex. samt
informationsförsörjning och signalskydd.

Till för funktionen Civil ledning och ocksåsamordning hör samordnaansvaret att



tekniska stödetutveckla hela det civila försvarets ledningssystem detoch även-
militära försvarets ledningssystem.for och samordna detta med detdetta Detatt-

civilasärskilt for signalskyddsberedskapen inom hela detñnns därutöver ett ansvar
ingår underhålla signalskyddsmaterieluppgiften skaffa och ochförsvaret. I attatt

signalskyddspersonal.utbilda

ÖCB civila försvaret. sker bl.a.samordnar övningsverksamhet inom det Det genom
årligen plan förmyndigheten tillsammans med Försvarsmakten öv-utatt ger en

ÖCB vidare ledningsövningarningsverksamheten inom totalförsvaret. medverkar i
regeringskansliet eller medverkar i ledningsövningar högreinom församt svarar

nivå. genomför funktionsövningar medoch regional Myndighetenlägre även myn-
på ledningsnivåer. länsstyrelserna och civilbefal-digheter alla Beredskapsläget hos

enligt rullande besöksprogramhavama kontrolleras bl.a. vid överläggningar ett
beredskapsläge de regionalade funktionenssamt rapporter myn-genom om som

frånönskemålmyndigheters eller insatserdighetema Centrala krav omger.
ÖCB.beredskapsområdet samordnaslänsstyrelserna eller civilbefälhavama inom av

ÖCB samordning kommunernas bered-har för inriktning ochäven ett avansvar
Myndig-skapsförberedelser beslutar och betalar statsbidrag till dessa.utsamt om

utbildar personal inom läns-vidare handböcker informerar ochheten ut samtger
ÖCBförhållande administrerari deras stödjande roll i till kommunerna.styrelserna

reservanordningar inom det kommunal-bidragssystem för anskaffningäven ett av
området.tekniska

Funktionen Transporter

ÖCB beredskapsverksamheten hos deñmktionen samordnarInom Transporter
beredskapsplanering länsstyrelser-statliga trafikverken och den transporter somav

ÖCB transportområ-inomoch civilbefälhavarna för. följer utvecklingenna svarar
ligga till grund för planeringen inom funk-det och genomför utredningar skasom

tionen.

ÖCB Kris- ochför planläggningen beredskapen för landsvägstransporter.svarar av
krigsviktiga åkerier, lastbilscentraler, transportförmedlingsföretag, bärgningsföre-

ÖCB beslutaroch busstrañkföretag deltar s.k. K-företag i verksamheten.tag som
planläggning, inriktningen och följer resultaten.denanger av uppom

pågår omfattar anskaffninginvesteringar skett och till delDe som en avsom - -
batteridrivna drivmedelspumpar och ABC-skyddsmateriel för fordonsförare.

Funktionen F örsörjn in med in dustri varorg

Ansvarsområdet in-för funktionen Försörjningen med industrivaror omfattar alla
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dustriella branscher åtgär-energi- och livsmedelsproduktion. viktigasteDeutom
derna är

D F örsörjningsanalyser ska klargöra behovet och tillgången påsom av
kris- och krigsviktiga och tjänster;varor

D Analyser vilka kan anskaffas under återtagnings-av varor som en
period och vilka beredskapsåtgärder detta kräver resultaten in-
arbetas tillämpliga delar försörjningsanalyserna under föregåen-i i
de punkt;

D Föreskrifter och allmänna råd för företagens planläggning, utveck-
ling datorstöd för K-företag samtliga funk-registrering inomav av

nyplanläggning och uppdatering befintliga planer;tioner samt av

D Avtal statlig för produktion ochersättning viss tjänsterom av varor
för eventuell lagring i samband med upprättandet dessasamt av

ÖCBavtal genomför särskilda Risk management-analyser enligt en
särskild metod myndigheten har utarbetatsom

D Särskild inköps-, försäljnings- och lagringsverksamhet uppdragpå
andra funktionsansvariga myndigheter;av

D Forskning och utveckling, framtagande ersättningsprodukterex. av
baserade inhemska och utveckling inhemskpå råvaror krispro-av
duktion bl. operationshandskar;av a.

Avtal bilateralt handelsutbyte med och Finland kris;Norge iom en

D Lagring importerade strategiskaav varor.

krig eller efter regeringens beslut bildasI Försörjningskommissionen FK, som
OCB:s uppgifter inom funktionen Försörjning med industrivaror. Förbere-övertar

delser sker i fred bl.a. utbildning övningoch krigsplacerad personal.genom av

C.1.2 Organisation och ekonomiska resurser

ÖCB indelad i avdelningar sakfrågor.för handläggning Avdelningarna be-är tre av
står i sin arbetsområden. Uppgifter personalresurser foroch dessa arbetsom-tur av
råden årligenfastställs i verksamhetsplaneringen. finns vidare administrativDet en
enhet infonnationssekretariat.samt ett

Personalresursemas framgårfördelning mellan avdelningar och motsvarande av
följande sammanställning, läget den 1 1996.som avser mars
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Avdelning eller motsvarande Antal omräknat till heltidtjänster

Verksledning med stab 6
Samordningsavdelningen 26
Ledningsavdelningen utom 21
transporter
Transporter 4
Avdelningen för industriell försäljning 45
Administrativa enheten 28
Infonnationssekretariatet 4

Summa 134i

ÖCB hade den årsanställda.totalt framgår1 1996 Antalet har134mars som av
följande sammanställning minskat sedan myndighetens tillkomst Uppgif-1986.

läget den juli varje budgetår utom budgetåret1 1995/96.terna avser

Budgetår Antal anställda omräknat till heltid

1986/87 222
990/ 9 11 l 69
993/94l 136
995/ 96l 134

ÖCB:sKostnaderna för verksamhet under kalenderåret redovisas i följande1996
sammanställning.
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Uppgifter belopp, RelativAnvisat
000-tal kronor fördelning1 %i

Funktionsuppgiñer 315 391 70
Civil ledning och samordning

Funktionsuppgiñer l34 348 29
Industriell försörjning

Funktionsuppgifter 3 010 1
Transporter

Summa 100452 749

ÖCB:s år till milj.Kostnaderna för förvaltning under beräknas kro-1996 74egen
nor.

C.2 SRV

och uppgifterC.2.1 Ansvar

Allmänt verksamhetenom

frågorförvaltningsmyndighetenligt instruktionen för verket central förSRV är om

olycks- och skadeförebyggande åtgärder1 Räddningstjänst samt en-
ligt räddningstjänstlagen;

farligt gods;2 Landtransporter av

Anordnande skyddsrum och skyddade3 utrymmen; samtav

radioaktiva från kärntekniska4 Sanering efter utsläpp ämnen an-av
läggningar, den detta uppgift för någonmåni inte är annanen myn-
dighet.

räddningstjänstlagen,regleras i huvudsak lagenverksamhetSRV:s transportomav
totalförsvarsplikt decivilt försvar och lagenfarligt gods, lagen samt avomav om

dessa lagar. ansvarig myndig-författningar har utfärdats med stöd SRV äravsom
Befolkningsskydd och räddningstjänst.het för funktionen
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Särskilda uppgifter

framgår instruktionen ocksåSom har radSRV särskilda uppgifter. Verketav en
bl.a. samordnaska samhällets olycks- och skadeförebyggande inomarbete rädd-

ningstjänsten, följa utvecklingen inom vetenskap och teknik bedriva FoU-samt
verksamhet, bevaka riskutvecklingen åtgärderoch verka för vidtas skyddaratt soml befolkningen och förebygger olyckor. Till uppgiñema hör också planera ochatt
genomföra utbildning personal inom bl.a. räddningstjänsten och sotningsverk-av

l samheten, utveckla och anskaffa materiel, informera tillsyn.utövasamt

i ska vidare samråd StrålskyddsinstitutetSRV i med samordna planeringen bered-av
skapen kärnenergiolyckor och andra allvarliga olyckor. Samma sak gällermot sä-

i kerhetsföreskriñema för land-, sjö- och flygtransporter farligt gods. Verket skaav
fråninhämta erfarenheter inträffade allvarliga olyckor i Sverige och utomlands. Det

ska enligt regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut också finnas beredskapen
verket för internationellainom hjälpinsatser.

Åtgärder och aktörer

Uppgifterna innebär SRV bl.a. utvecklingsarbete, utbildning, teknikut-att genom
veckling, samordning och tillsyn stöd aktörer har det operativa ansvaretger som

alltsåoch ska förebygga olyckor och begränsa skador. Aktörema främstärsom
kommunaladen räddningstjänsten, företag, organisationer och enskilda. Uppgiñer-

innebär ocksåemellertid samarbete med övriga har roll iett sä-na organ som en
kerhetsarbetet i samhället: centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, forsk-
ningsorgan branschorganisationer och fackliga organisationer.samt

åtgärder utgår frånSRV:s samhällets behov skydd vissa olyckor.mot typerav av
Behovet kommer till uttryck den politiska styrningen verksamheten, Somgenom av
underlag för långsiktigaden inriktningen framför allt FoU-verksamheten behövsav
emellertid framtidsstudier och omvärldsanalys.

åtgärderSRV för i hela skalan olyckor från lägenhetsbranden via kemi-svarar av -
kalieolyckor och naturkatastrofer till kriget. Verket norrngivare och fördelarär

för forskning och utvecklingsarbete, utbildning, anskaffning materielresurser av
information.och förekommer ocksåDet transfereringar medel verketav genom -

framför allt inom verksamhetsområdena skyddsrum, ledningsplatser och stöd till
frivilligorganisationer.

Indelning i fem verksamh etsgrenar

stödjande utgångspunktenSRV:s roll för indelningen arbetet i verksamhets-är av



viktigastehuvudsak verketsfem verksamhetsgrenarna iDe motsvarargrenar.
mottagargrupper:

förebygga olyckor och1 Samhällets räddningstjänst och förmåga att
begränsa skador;

Säkerheten vid verksamheter med särskilda risker;2

förebygga olyckor och3 hos den enskilda människanFörmågan att
begränsa skador;

4 olknin dd krig;Be iss

verksamhet.5 Internationell

räddningstjänst. Till dennaresurskrävande verksamhetsgrenen SamhälletsMest är
materielanskaffningproduktion form bl.a. utbildning,hör omfattande igren en av

ledningsplatser.produktionbidrag tekniskt stöd till kommunerna forochsamt av
tydlig inom dennaTillämpningen fred-krig särskilthelhetssynen är gren menav

åtgärderockså människan. rad andrainom verksamhetsgrenen Enskilda En är sär-
produktionpåfrestningar. Till dessa hör ochskilt utformade för krigetsmötaatt

ammunitionsröjning ochunderhåll utbildning räddningsmän forskyddsrum,av av
Varningssystem for flygangrepp.

flyktinghjälpför internationell katastrof- ochInsatser

år for framtida katastrof-lämnade förslag till regeringen formerSRV 1989 ett om
frånhade bakgrund erfarenheternahjälp utomlands. Förslaget utarbetats mot av

Regeringeni decemberinsatsen vid jordbävningskatastrofen i Armenien 1988.
finns svensk bered-framhöll i bil. betydelsen det1989/90:100, 6 attav enprop.

propositionenkatastrofer i andra länder. Enligtskap for räddningsinsatser vid
inteskapas for situationer där insatserskulle beredskap enligt SRV:s förslagen

eller iinternationella överenskommelser redangenomfördes i enlighet med gällande
internationellaetablerade former.

insatsbered-ansåg sammankallande förRegeringen skulle haSRV ettatt ansvar
Räddningsinsatserna skulle genomförasskapen räddningstjänstens område.inom

fatta beslutfor verkets ordinarie verksamhet, regeringen skulleinom ramen men
varje enskild insats.om

successivtpersonal och utrustning harberedskap for hjälpinsatser medSRV:s ut-
utgångspunkt insatser, regeringens olikavecklats med i de behov föranlettsom

verket, regeringskansliet och berördauppdrag till verket de erfarenhetersamt som
fåttFN-organisationer insatserna.har genom

hjälpåtgärder också tillhar efter hand DHA:sPlaneringen SRV:s anpassatsav
stöd. indelning i fyraverksamhet och till behovsamordnande UNHCR:s Denav
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beredskapsområden verket har gjort i med den strukturöverensstämmer stortsom
förDHA använder samordning hjälpinsatser:som av

1 Beredskap för räddningsinsatser SWEDISH RESCUE TEAM;

2 Beredskap för hjälpinsatser vid akuta flyktingkatastrofer
SWEDISH SUPPORT TEAM;

3 Beredskap för fömödenhetsinsatser SWEDISH EMERGENCY
ochSTOCKPILE;

4 Beredskap för expertinsatser SWEDISH EXPERT TEAM.

Regeringen uppdrog därefter i december begäran1991 UNHCR SRV attav
hålla beredskap för kunna flyktingkommissarien stöd med logistik ochatten ge
kommunikation vid akuta flyktingkatastrofer. särskildEn stödgrupp ska efter re-
geringens beslut i varje särskilt fall kunna någon flyktingkommissa-sättas när av
riens fältgrupper påbörjar sin koordinerande verksamhet i katastrofområde.ett

Regeringen har föreskrivit beredskapen i möjliga utsträckning skaatt största upp-
rätthållas inom för SRV:s befintliga beredskap för räddningsinsatser vid ka-ramen
tastrofer utomlands.

Grunden för SRV:s planering sin internationella hjälpverksamhet under deav se-
åren har varit föreskrift i regleringsbreven upprätthållaverket skanaste atten om

beredskap för internationell katastrof- och flyktinghjälp. ocksåMyndigheten skaen
Östeu-medverka i det Säkerhetsfrämjande samarbetet med länderna i Central- och

utförligareEn redogörelse för SRV:s beredskap och hittills genomförda in-ropa.
finns i betänkandet SOU 1995:72 Svenska för internationell ka-satser insatser

tastrof- och flyktinghjälp.

2.2 bemyndigandenC. SR V:s och enskildaprövning av
ärenden översikten-

harSRV rad författningar fått uppgifter inom rättstillämpningens områ-genom en
de. Verket antingen föreskrifter eller fattar beslut i enskilda ärendenut ärger som
bindande för enskilda, kommuner eller statliga myndigheter. Uppgifterna siktetar

insatser eller bådeverksamhet i fred och krig.annan

Sammanställningen följer översikt SRV:s bemyndigandenär över att utsom en ge
föreskrifter eller enskilda ärenden.prövaatt
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föreskrifterbemyndiganden enskildaSR Vss ochutatt prövage
översiktärenden -en

örjätt-Område F Ansvar, uppgift Bemyndigande uppgiftSRVss vidprovning
eller motsvarande för SRning V enskildaärendenav

mms4§ CentralTillsyn tillsyn föreläggandenUtfärda ellerinom
kommunalräddnings- förbud gällerenskildasom

får förenasmedvitetjänst

mm24§ Samråd kommunens Föreslåregeringenändringom
mm33§ räddningstjänstplan i planen

mm57§ Tillsyn efterlev- föreläggandenUtfärda elleröver
naden bestämmelser förbudav

planläggningom av
räddningstjänstenvid
utsläpp radioaktivaav

från kärntekniskaämnen
anläggningar

NW62§ Tillsyn frågor Utfärdaföreläggandenelleri som
gäller samordningmellan förbud
denstatliga räddnings-

olikatjänstens grenar

RäF35Ansvar § Länsstyrelsens Meddelaföreskrifteraver-
för rädd- tagande fär innehålleti pla-ansvaretav om

kommunalräddnings- neringenförnings- överta-
tjänsten tjänst gandet

mzss Länsstyrelsens Meddelaföreskriftergenom-
28a§ förande räddnings- räddningstjänstenav om
mms5§ vid utsläpp ochtjänsten saneringenav

radioaktiva ochämnen
efter utsläppsaneringen

radioaktiva ämnenav

Samord- $61§ Samordning statlig Meddelaföreskrifterav
räddningstjänstochning samordningenom

efter utsläppsanering
radioaktiva ämnenav
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Ansvar, uppgift Bemyndigande SR uppgiftV:s vidprovning
eller motsvarande for SRV enskildaärendenav

ÄgarenSkyldig- RäF69 § till 43-§-an- Meddelaföreskrifteren -heter läggningskainformera verkställighetenomg
kommunenfor produk-en- om

skilda produktionter, m.m.
l

ÄgarenRäF70 § till 43-§-an- "-en -läggningskavid en
olyckainformerakom-l

ochSRVmunen

RäF l6Färe- Undantagji-án skyldig- frånBesluta undantagom-i byggande sista heten forratta brand-att skyldigheten
stycketåtgärder, syn

m.m.
RäF 18§ Tialsjristerfor brandsyn Meddelaföreskriñer -hur oñabrandsynom

skautföras

RäF22 § Tidsfi-isterfor Meddelatöreskriñersotning -ochbrandskyddskon- åtgärderhur oñaom
troll skavidtas

Förordn. Besiktning samlings- Meddelarföreskrifterav -besikt- tatt besiktningenom om
ning av
samlings-
tält 8 §

Förordn. Användning haloner Meddelariöreskriñer Beslutar undantagfrånav om
undantagämnen anordningar från be- bestämmelsernai detom avstegom en-

bry- i fartyg stämmelsema skilda falletsom
nedter

ozon-
skiktet
35 §

PBL Beslut byggløv fårBeslutet överklagasom av-kap.13 ellerförhandsbesked SRV flygplatserutom och
7 § skydds-eller sdker-inom kämtekniskaanläggningar

hetsomrâden

RäF76 SkyldighetVarning § Meddelaföreskrifteratt varna -och tillkalla hjälpfor alanneringenom
den upptäckerellersom

fårpå känne-annatsätt
dom olyckaomen



uppgift vidSRVssBemyndigande prövninguppgiftFötjfatt- Ansvar,Område
enskildaärendenSRVförmotsvarandeellerning av

innehålletiBeslutaInnehållet kompetens- ut-RäF5Utbildning om- bildningenräddnings-utbildningför14§ loch st,, sotningspersonaloch§25 30behörighet

antagningBeslutautbildningtill15§ AntagningRaF om-
undantagBeslutaUndantagfrån"- antagnings- om-

kraven

ärendePröva över-Undantagfrån kravenpåRäF81 § om- länsstyrelsensklagandekompetensför rdddnings- av
besluträdd-chefeller befäl i

ningsstyrka

sökandenskaBeslutaMeddelatöreskriñerBehörighetför denRäF31 omsoma
få motsvarandebehörigheterkännandeutbildning31b § genomgått avom

Sverigebehörighet iutländskmedlemslandi annat
EUi

föreskrifterMeddelakommunalarädd-DenRäF71 §Rädd- -
för verkställighetenningsqänstensnings- upp-

gijter vid höjd bered-tjänst
skapvid höjd

bered-
"-Awikelserfrân RdL"-skap, -

har betydelsesomm.m.
för totalförsvaretm.m.

medverkanBeslutaMedverkan" i övningar om av- organisationerellerföretag,befolk-betydelseförav
sammanslutningarandrarddd-ningsskvddoch

höjdvidningstjdnst
beredskap

ersättningensBestämmaErsättningtill kommunRäF 13§Ersättning - storlekförför kostnader ut-
bildning deltidsan-av
ställda brandmänsom
SR genomförV

"Ersättningtill kommunRäF84 § -
medför räddningstjänst

anledning utjlöde avav
skadligaolja eller andra

ochvid insatserämnen
betydandemedförtsom

kostnaderför kommunen
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Författ- uppgift BemyndigandeAnsvar, SRV:suppgiftvidOmråde prövning
eller motsvarande för SRV enskildaärendenav

UtiärdaErsättningtill enskilda
for medverkan rddd- bestämmelseri

frivillig ellerningstjdnst
medtidnsteplikt

iöreskriñerFolk- Utmärkande anlägg- Meddela Genomföradetörbere-av
vid höjd för utmärkandet i freddelser behövsningarrätts- søm som

törordn beredskapskaanvändas
§ far befolkningsskydd22

ochräddningstjänst

iTransport" iÖ avfai-Iig " .

ÄndringarFörordn. bilagoma MeddelaföreskriñerADR i -TFG till ändringarna17§ enligt skaattsom
artikel ska gälla14 anses

förskagallaantagna,
ADR-transporter
Det avtal "-isägssom -enligt artikel punkt4 3
och ändringari så-av
danaavtal skagälla
far ADR-transporter

ställetför vadü som
föreskrivetärannars

ÄndringarFörordn. "-RIDRID i som -TFG 20 § enligt 19§ fördraget4 i
ska skaantagnaanses
galla för RID-transpor-
terna

Civilt i i
ä

CF-för- Ersättning utbildnings-Ersätt- fär Besluta taxaom -ordn. kostnaderning
5 kap. 3 §

Dito Verkskyddens MeddelaiöreskriñerVerk- organisa- -5 kap. beredskap, verksamhetenskydd tion, utrustning, om
mobiliseringm.m.



uppgiftvidSRBemyndigande V:s prövningAnsvar, uppgiftFørfiztt-Område
ärendenenskildaSRVförmotsvarandeellerning av

i ärendet kom-BeslutaBeslut vilkaDito inomSkydds- omom-om - ochlänsstyrelsenärdetskafinnas skydds-råden6 kap. munenrum
oenigaskyddadeochl § utrym-rum

men

i ärendetBeslutaskaSkydda" utrymme --redanordnas innanrege-
höjdbeslutatringen om

beredskap

töreskriñerMeddelaUtformning,Dito utrustning -
ochunderhållkap.6 m.m.av
skyddsrum4 §

arbetenBesiktningBesiktning skydds-Dito av somav - kompliceradesärskiltvarit6 kap. rum
kostnadskrävandeeller9 §

Meddelaföreskriftercivil-BeredaplatsDito åt -
skydds-befolkningen6 kap. i

eller skyddadel2 § rum
utrymmen

"Skyltning skydds-Dito av -
skyddadekap. och6 ut-rum

§13 rymmen

Ersdttningsbeløppen BestämmaDito -
koeñicientenberäknasskamulti-kap.6 som

pliceras med tids-15§ en
køeøicient

högreersättningBeslutaHögreDito ersättning, omom -
detberäknadebeloppet6 kap.
blir oskäligt låg§19

"skyddatDito Ersättningför ett -
ordnas6 kap. utrymmesom

beslu-§20 innanregeringen
beredskaphöjdtat om

Meddelaföreskrifterför uppjöran-Dito Ersättning -
de skyddsrum6 kap. av m.m.

21 §

ersättningensBestämmaochförskottDito Ersättning - storlekenligt kap. § lagenkap. 6 236
civilt försvar22 § om

"för besiktningDito Ersättning -
eller andrakontroller6 kap.

25 §
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Førfatt-Område Ansvar, uppgift Bemyndigande SR uppgiftV:s vidprovning
eller motsvarande för SRV enskildaärendenav

Skyldighetför eller Meddelaföreskriñerägare -kap. eller7 innehavare anlägg-ning av
I § hållaningar utrustningatt

m.m.

DitoVarning Varningoch "-márkldgg- -7 kap. vid höjd beredskapning
2 §

DitoUtrym- Planläggning "-utrym-av -kap.8ning ning
1 §

Övrigt ÖverklagandeCF-tör- ldns- ärendePröva över-av om-ordn. styrelsensbeslut klagandeatt ett
kap.10 längreskainteutrymme

l § skyddsrumvara

ÖverklagandeCF-iör- ärende ärendePröva över-av om-ordn. enligt lagen civilt klagande överklagatsom som
10kap. försvar överklagats till länsstyrelsensom
2 § till länsstyrelsen

förFordons- VTF Körning med Meddelaföreskriñeri terräng -räddnkårkörning fordon användssom
undervid höjd underutbildningut-
bildningbered-

höjdskap och
bered-
skap7 §

Dito Högstahastighetoch "- -8-9 §§ last för fordonm.m.
vidfärd sambandi
medraddningsin-

vid höjd be-satser
redskap

Dito Trajikanvisnings- "- -16 18 marken§ för räddnings-
kåren,skyltar släp-på
fordon



olyckornivå vid allvarligaSamordning på centralC. 2.3

betänkande SOU 1989:86kämkraftsberedskapen framhöll i sittUtredningen om
insatser allvarligaallvarliga olyckor samhälletSamhällets åtgärder motmot att

och centralaåtgärder kommunerna, länsstyrelsernaolyckor omfattar raden som
olyckor förutsät-effektiv räddningstjänst vidstatliga myndigheter vidtar. En stora

Erfaren-de kommunala och statligaomfattande samarbete mellanter ett organen.
från planering och andrade olyckor inträffat och denheterna övervägan-stora som

|svårtemellertid enligt utredningen detolika visarden sker hos är attattsom organ |i huvudsak desammatänkt. Problemeni praktiken samverka det ärsätt ärsom i
käm-fråga kemikalieolyckor,insatser vidolycka. kan IDetoavsett typ vara omav

lnaturolyckor.jordskred eller andraenergiolyckor, bränder, översvämningar, t.ex.
l

i
. radPå . framhöll utredningen. Encentral . detnivå är organet,regeringen ansvariga

räddningstjänst. syfteleder inte Icentrala myndigheter har sektorsansvarett men
det inomåtgärder effektivare föreslog utredningensamhälletsgöra attatt rege-

uppgifterskulle ytterligareRådet för räddningstjänstringskansliet verksamma
Varjeåtgärder olyckor.samordningen samhällets vidavsedda öka storaatt cen-av l

verksamhets-sitt beslutsansvar inom dettral myndighet hade emellertid kvar egna
området, inte regeringen beslutade annat.om

olyck-rådet för olika slagorganiseras iUtredningen föreslog skulleatt avgrupper
ochrådets verksamhet förplaneringenborde för denSRV nämnaresvara avor.

Utredning-i de olikautbildning övning dem deltog i arbetetoch grupperna.av som
myndigheter eller andraföljandeillustrerade förslaget räknauppattgenomen

olyckarådets skedeti samordningsarbete i det akutaborde delta när enorgan som
hotade eller hade inträffat:

CI Samtliga olyckor:typer av
Rikspolisstyrelsen
Räddningsverket
Socialstyrelsen
SMHI
Sveriges Radio
Överbefälhavaren

slagmyndigheter vid speciellasådan med följandebasgrupp kunde utökasEn av
olyckor:

D radioaktivaUtsläpp ämnen:av
Kämkrañinspektionen
Lantbruksstyrelsen
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Strålskyddsinstitutet



Kemikalieolyckor:
Arbetarskyddsstyrelsen
Kemikalieinspektionen
Kustbevakningen
Lantbruksstyrelsen
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket

andraCl översvämningar, Snöoväder, elavbrott ochskred,Ras,
allvarliga händelser:
Lantbruksstyrelsen
SJ
Televerket
Vattenfall
Vägverket

till samord-emellertid utredningens förslagMånga remissinstansema awisadeav
1991/92:41,nivå i stället prop. FöUcentral och statsmakterna beslutadening

åtgärdersamhällets påskulle tydligare roll samordningen25 SRV få iatt aven
framhölltill uppgift,allvarlig olycka hade inträñat. SRV harcentral nivå när en

expertbedömningarbistå regeringen med inhämtastatsmakterna i beslutet, attatt
Verketfrån lokala myndigheter eller andraunderlag regionala ochoch annat organ.

behovetemellertid regeringens uppgiftplanera for detta. Detska närär av en-
ansvarsförhållanden.tillfälligt ändradesamordning uppkommer beslutaatt om-

imyndighetför samordningen ellerRegeringen kan själv upp-ge en annansvara
det.drag göraatt

frånnågra förasinte expertkunskaper skaAvsikten enligt statsmakterna överär att
något expertmyndighetematill olikaandra myndigheter SRV eller Deannat organ.

föreskrifterna ibehåller kvarstår i lydnadshänseende enligtsina arbetsuppgifter och
behål-myndigheternainnebär bl.a.departementsförordningen 1982:177. Det att

myndigheter och andraordinarie regionalasina kontakter medler staterst.ex.
myndigheter.

och ekonomiskaOrganisation2.4C. resurser

räddningsskolor icentrala förvaltning i Karlstad och fyra Revinge,har sinSRV
i sakavdel-centrala förvaltningen indeladSkövde, Rosersberg och Sandö. Den är

miljöfrågor,verksamhetsområdena räddningstjänst, risk- ochför de fyraningar
ocksåteknik. administrativ avdelning.utbildning och finnsDet en

mellanfor närvarande fördeladPersonalen inom den centrala förvaltningen är av-
läget dendelningar motsvarande enligt följande sammanställning, loch som avser

1996.mars



Avdelning eller motsvarande Antal anställda personer

Verksledningen och staben 20
Informationssekretariatet 12
Räddningstjänstavdelningen 50
Risk- och miljöavdelningen 38
Utbildningsavdelningen 39
Tekniska avdelningen 43
Administrativa avdelningen 49

Summa 251

Anm. De fyra räddningsskolorna har sammanlagt omkring anställda.450

SRV har under budgetåret 1995/96 årsanställdatotalt 265 i sin centrala förvalt-
ning. framgårSom följande sammanställning har antalet inte förändrats särskiltav
mycket sedan myndighetens tillkomst 1986.

Budgetår Antal årsanställda

1986/87 263
1993/94 255
1995/96 265

Den planerade omsättningen for olikade verksamhetsgrenama inom underSRV
kalenderåret framgår följande1996 sammanställning.av



Verksamhetsgren Omsättning, Relativ
ll/Iilj. kronor fördelning %i

Samhällets räddningstjänst 738,4 53
Särskilda risker 138,3 10

enskilda människanDen 109,5 8
Befolkningsskydd i krig 338,4 24
Internationella hjälpinsatser 61,5 5
Tjänsteexport 7,0 0

Summa 1 393,1 100

Beloppen samtliga kostnader, transfereringar eller VerksamhetenAnm. bidrag.avser
finansieras intäkter miljlkronor och anslag.på 152, 7externagenom genom

Kostnaderna för SRV:s förvaltning beräknas till milj.kr0n0r för verksam-170egen
i tillheten Karlstad och milj.kronor för verksamheten vid räddningsskoloma.210

C. 3 SPF

C.3. och uppgifter1 Ansvar

Inledning

central förvaltningsmyndighet för det psykologiska försvaret. ska ledaSPF SPFär
och samordna planläggningen landets psykologiska försvar, sprida kunskapav om
säkerhetspolitiken och totalförsvaret främja och samordna andra myndighe-samt

information området. ocksåinom Till uppgiften informera civilbe-hörters att om
folkningens möjligheter motstånd.inom folkrättens bjuda ockupantatt ramar en

den juli frånSPF del uppgifterna Delegationen för icke-l 1994övertog storen av
militärt motstånd, i det sammanhanget awecklades. Avsikten enligtärsom rege-

motståndsfrågomaringen arbetet med de civila fullföljasska och vidareutveck-att
las.

enligt beredskapsförordningenSPF ansvarig för funktionen Psykologiskt för-är
mål för funktionenDet statsmakterna fastställde följande:1995 ärsvar. som

Verksamheten funktionen Psykologiskt försvar skall, syfte stärka be-inom i att
folkningens försvarsviüa och motståndsanda, bedrivas under höjd bered-så att
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skap snabb och korrekt nyhetjörmedling och konkret och fullständigen en myn-
dighetsinformation säkerställs.

Arbetsuppgifter

Myndighetens viktigaste arbetsuppgifter dessa:är

D Planläggning, utbildning och övning myndighetens krigs-av
organisation

Verksamheten omfattar rekrytering personal till krigsorganisationSPF:s samtav
underhåll beredskapsorganisationen och beredskapsverket. Till räknasdettaav
sambands- säkerhetsfrågoroch utbildning och övning personalen.samt av

ingår ocksåverksamhetenI utveckling metoder det möjligt följa ochgör attav som
analysera opinionsutvecklingen under höjd beredskap och lämna forslag till oli-att
ka infonnationsinsatser. förhållandevisdetta fordrasFör omfattande bevakningen

såväl svenska och utländska radio- och TV-program.av press som

just sinSPF krigsorganisation. Avsikten bl.a. uppgiñemaöver är attser nu anpassa
till de i totalförsvarsbeslutet angivna planeringsforutsättningarna for totalför-nya
svaret.

CI Informationsberedskap hos centrala, regionala och lokala myn-
digheter hos massmediernasamt

Med informationsberedskap planer, strategier organisation utbildadoch medavses
personal och teknisk utrustning syftar till säkerställa korrekt infor-att attsom en
mation kan lämnas och via massmedierna förmedlas till vidmänniskor större
olyckor, katastrofer Områdeteller andra störningar i samhället i fred krig. till-och

ÖCBhör det bör prioriteras inför totalförsvarsbeslutet 1997.som anser

medverkarSPF med personal vid utbildning inom Militärhögskolan och Försvars-
högskolan i övrigt vid spel, övningar och konferenser inom hela total-samt m.m.
försvarets verksamhet.

har tagit initiativSPF till utbildning i hantering myndighetsinfor-kommunalen av
mation i kris och krig. Utbildningen några årsker sedan i samverkan mellan läns-
styrelser och kommuner under medverkan SPF.av

Stöd till och etermediernas inkl. beredskapsplanläggningTeracomspressens - -
underhåll ingår ocksåkrigsnät i verksamheten. har rådTT:s SPF bildatsamt ettav

ÖCBmed företrädare for och etermedier, och för samordningTT, Teracompress
beredskapsplanläggningen hos massmedierna.av



Cl Forskning, studier och utveckling

ska enligt instruktionen följa och bedriva forskning inom det psykologiskaSPF
områden.försvaret, den psykologiska krigföringen och angränsande

bedriver sedan tiotal omfattande forsknings- och utvecklingsarbete.SPF ett ett
betydande kommunikations- informations-del verksamheten de ochEn ägnasav

uppstårproblem vid svåra störningar i innebärofta samhället. Det attsom samspe-
står Fråganlet mellan sändare, förmedlare och i för intresset.mottagare centrum

i förmågagäller grunden människors förtroende för samhällets hantera katastro-att
helafer i hotskalan.

Flera forskningsprojekt har initierat genomförs i samverkan med andraSPFsom
ÖCBmyndigheter, forskningframför allt och Syftet med dennaSRV. är att ge

vidmakthållakunskap bidrar till och förbättra samhällets informationsbe-attsom
frånredskap. Forskningen forskare flertalet uni-sker under medverkan svenskaav

versitet i olikaoch högskolor. Konstellationerna varierar beroende bredden de
ocksåarbetena. samarbete förekommer ofta med utländska forskare, del-Ett som

årenstagit i flera projekt under lopp.SPF:sav

CI säkerhetspolitikInformation till allmänheten och totalförsvarom

områdeviktigaste uppgiften inom detta sprida information och för-Den är att om
medla kunskaper främst den statsmakterna beslutade säkerhetspolitiken ochom av

motståndutformningen totalförsvaret s.k. civilt och samordna-även attav om -
andra myndigheters information i syfte. sker bl.a. skrifter ochDetsamma genom

frivilligrörelserna främmandefilmer avsedda för skolan, och allmänheten även
språk. viktig del denna verksamhet information vid höjd beredskapEn ärav ge-

uppgifter i telefonkatalogen förberedd information via olikasamt me-nom genom
dier.

till rådSPF knutet med för Försvarsmakten, Pliktverket, SRV,Ett representanter
ÖCB, informationsfrå-CFF och frivilligorganisationerna diskuterar samordning av

särskild frågor civiltoch till knuten referensgrupp s.k.SPF övervägergor en om
motstånd.

C.3.2 och ekonomiskaOrganisation resurser

har elva personår. särskilt mycketanställda 10,5 Antalet har inte förändratsSPF
åren.under de tio inom myndigheten projektorienterat ochArbetet skersenaste

verksamhetsområdena.mellan de olika olika projektDesnäva gränserutan som
myndigheten for sysselsätter tiden mellan och15 30översvarar personer.

kommer med i totalforsvarsbeslutet angivna uppgifterna och med deSPF de nya, -
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ÖCB avdelade medlen öka till á anställda i16 18 fredstid. beredskapsor-Iattav g-
ingårganisationen 200ca personer.

Personalens fördelning mellan olika verksamhetsgrenar och de beräknade kostna-
derna for verksamheten under kalenderåret framgår följande1996 av samman-
ställning kostnaderna omräknade enligt schablon till 12-månaders budget-är ett
år.

Verksamhet Antal årsanställda Kostnad,
1 000-tal kronor

Ledning 1,5 1 067
Infonnationsberedskap l 750m.m.
Forskning 2 2 130m.m.
Infonnation 2 3 383om
säkerhetspolitik, m.m.
Organisationsberedskap 2 l 650
Administrativ verksamhet 2 2 167

Summa 10,5 ll 147

Kostnaderna for SPF:s förvaltning årunder beräknas till1996 miljkronor.11egen

C4 Statlig kommunernas ochstyrning av

enskildas verksamhet det civilainom

försvaret

C. 1 Inledning

Utredningen har tidigare i betänkandet berört de mycket varierande uppgifter som
SRV har inom rättstillämpningens område. Bemyndigandena meddela föreskrif-att

och uppgiften enskilda ärenden bindandeter for enskilda,att pröva kom-ärsom
eller statliga myndigheter verksamhet i både fred och krig. utförli-Enmuner avser

redogörelse fmns i sammanställningen på sid 228-233.gare

Den här följer beskriver i drag andra statligatext myndighetersstora ävensom
befogenheter kommunernas och andras verksamhet inom det civila försva-att styra
ret.
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4.2 RäddningstjänstC.

Befogenhetema meddela föreskrifter landsting enskildaför kommuner, ochatt va-
mellan de berörda statliga myndigheterna och mellan olika verksamhetsom-rierar

fårråden. Under höjd beredskap SRV enligt räddningstjänstförordningen besluta
frånundantag föreskriñer gäller i vanliga fall för räddningstjänsten i kom-om som

och har betydelse för totalförsvaret eller behövs för nödvän-attmunerna som som
räddningstjänst i övrigt eller sanering eñer utsläpp radioaktiva skadig ämnenav

genomföras. användning räddningstjänsten för uppgif-kunna beslutaRätt att om av
inte den länsstyrelsema, det gäller omrör-berör kommunen harter som egna om

delning mellan kommunerna i länet, och civilbefälhavarna, ska omfor-om resurser
civilområdet.delas mellan länen inom

tillsyn räddningstjänsten enligt rädd-i kommunerna förDen över statensom svarar
bådeningstjänstlagen framgått redovisningengäller, i kapitel verksamhetsom av

förhållandenunder normala i fred och vid höjd beredskap.

Skyddsrum och säkerhetsskyddC. 4.3

får förordningen föreskrifter för utfonnning, utrustningSRV enligt meddela t.ex.
underhålloch skyddsrum, varning och mörkläggning och verksamhetenav om om

verkskydden. Rikspolisstyrelsen ska kontrollera säkerhetsskyddet hos kom-inom
landsting och kyrkliga kommuner.muner,

och sjukvårdhälso-C. 4.4 Utrymning -

får förordningen föreskrifterSRV enligt civilt försvar meddela för hur utrym-om
ÖCB områdenska planläggas. till uppgift fastställa de ska plan-ning har att som

fårför utrymning. Civilbefälhavarna höjd beredskap beslutaläggas under ut-om
rymning vistel-befolkningsskydd och meddela de föreskrifter gäller förärsom som

den plats dit de utrymmande blivit hänvisade.sen

framgår instruktionen höjd beredskapför civilbefälhavama dessa underDet attav
får vårdplatser,besluta utnyttjande förflyttning hälso- och sjuk-även om av av

vårdspersonal, patienter förnödenheter i övrigt besluta användningenoch samt om
civila och sjukvårdsresursema.de hälso-av

PliktpersonalC. 4.5

ÖCBEnligt förordningen totalförsvarsplikt det meddela före-ankommer attom
skriñer grundutbildningens repetitionsutbildningens genomfö-och längd ochom



rande för den totalförsvarspliktiga personal ska tjänstgöra inom det civila för-som
svaret.

C. 6 öreläggandenF

Länsstyrelserna får enligt förordningen civilt försvar besluta vissa föreläg-om om
ganden och har i övrigt till uppgift stödja kommunerna, landstingen och deatt
kyrkliga kommunerna i förberedelserna för verksamheten under höjd beredskap,

C. Statlig7 ersättning

åtgärderdelEn statliga myndigheter ska vidta förberedelse för verk-som som en
samheten under höjd beredskap regleras, framgått, i lagen civilt försvarsom om

ÖCB,och förordningen civilt försvar. gäller bl.a. denDet verksamhet SRVom som
och Socialstyrelsen för vid utbetalning statlig ersättning till kommunersvarar av
och landsting för kostnader dessa har inför höjd beredskap.som



Bilaga D

myndigheternasDe tre pro-

gramplaner, m.m.

utredningensförUnderlaget1D.

överväganden
arbetsupp-ochfördelningenövervägandenutredningensGrunden för ansvaravom
fredsrädd-ochcivila försvaretnivå inom detcentralmyndighetermellangifter

myndigheternabedömerstatsmakternaverksamhetningstjänsten den attär som
myndigheternasUtgångspunkten kommerför.ska att nu-varasammantaget svara

verksam-myndigheternasutförts inomharuppgifteroch devarande somansvar
iUtredningen harförsvarsbeslutsperioden.innevarandehetsområden under den

beskrivit nuläget.bilagai Ckapitlen och 32 samt

årenutvecklingtotalförsvaretsårs principbeslutiharStatsmaktema 1995 om
ochingå försvaretsi det civilaskaverksamhet depekat1997-2001 ansersom

för detförberedelsernainuvarande stadiumfinnsfredsräddningstjänsten. Det
uppfattningarbestämdanågraavseendeni allatotalförsvarsbeslutet intekommande

ÖCB, nyligeni detoch harSPFutföras. SRVskavilka uppgifter ge-somom
omfattningenpåverkarfrågorolikaprogramplanearbetetnomförda övervägt som

myndigheterna.mellan Detuppgiñerfördelningenochkommande arbetetdet avav
föravgörandebliregeringskansliet kommerinomberedningsarbetetfortsatta att

riktningi vilkenbakom ochställa sigstatsmakterna kommerförslagvilka attsom
gå.förändringar kommereventuella att

anslutningfrågor isammanfattning debilagaredovisar i dennaUtredningen aven
framtidadenbedömningarförsärskild relevanshartotalförsvarsbeslutettill avsom

arbetsområde.utredningensomfattning inomverksamhetens



Statsmakternas uttalanden behovetom

förändringar verksamheteniav en-

sammanfattning redovisningen iav

kapitel 2

D. l Ansvar och uppgifter det civila försvaretinom

beslutDe statsmakterna hittills fattat utvecklingen inom det civila försva-som om
och fredsräddningstjänsten grundaderet det vidgadeär säkerhetsbegreppet och

helhetssynen åtgärder hot riskeroch i fred och krig. Verksamhetenmot ska bi-
dra till samhället blir säkrare också i fred.att innebärDet eller vidgade uppgif-nya

för myndigheter och andrater inom det civila försvaret. Beslutet innebärorgan en
förskjutning tyngdpunkten i totalförsvarets verksamhet, innebär 400av attsom
milj.kronor slutet försvarsbeslutsperioden årligenmot förs från det militäraöverav
till det civila försvaret.

Som utredningen redovisat tidigare i betänkandet åtgärderäven ska de vidtassom
inom det civila försvaret det möjligtgöra att

1 Värna civila befolkningen, livsnödvändig försörjning säker-trygga
ställa de viktigaste samhällyfunktionerna och bidra till F ärsvars-
maktens förmåga vid och vid krigväpnat vår omvärld;iangrepp

2 Genomföra internationella fredsfrämjande och humanitära insatser;
och

3 Stärka samhällets samlade förmåga svåra nationella på-att möta
frestningar ifred

Förberedelserna inför eller inför krig i vårett väpnat omvärld iett ärangrepp
princip ingen uppgift. Myndigheter och andra inom det civila försvaretny organ
ska bedriva planeringäven de förberedelser militäradetmoten som svarar som
försvaret för det behövs,gör höja krigsdugligheten.näratt, frågaDet bl.a.är om

under ettårsperiod stärka försvarsförmåganatt inom särskilt centrala områden.en
Ett trovärdigt totalförsvar förutsätter civilbefolkningen så långt möjligtatt värnas

krigets verkningar.mot

Ett uppgift i planeringen beredskapen däremot de internationella freds-ärny av
främjande och humanitära iinsatserna, fortsättningen påverkaska utform-som lningen åtgärderna inom det civila försvaret. iErfarenheterna de internationellaav av
hjälpinsatser genomförts Räddningsverket och Försvars-som SWEDRELIEF iav
maktens särskilda enhet för humanitära hjälpinsatser goda. Det svenska humani-är



miljö-räddnings- ochinriktas främstinom totalförsvarets börarbetettära ram
katastrofer.komplexaskyddsinsatser insatser vid omfattande och Insatser-samt

utrustning beredskap föroch igenomföras bl.a. med personalska hittillssomna
Även Försvarsmak-andra delarräddningstjänsten i fred och vid höjd beredskap. av

deemellertidcivila försvaret harinom bl.a. detoch olikaten resurser somorgan
särskilda civilaorganiserasEnligt statsmakterna ska detställa till förfogande.kan

och för inter-både insatser inom landetutnyttjas förinsatsstyrkor, ska kunnasom
nationell katastrofhjälp.

internationellförSveriges samladesärskild utredare har hurEn översett resurser
framtida behov.utvecklas för Utre-katastrof- flyktinghjälp ska kunnaoch mötaatt

för1995:72 Svenskajuni sitt betänkande SOUöverlämnade i insatserdaren 1995
ÖCBi uppdragflyktinghjälp. Regeringeninternationell katastrof- och attgav

åtgärder internationellatill förprogramplanearbetets utarbeta förslaginom ram
utgångspunkt iArbetet skulle ske medfredsfrämjande och humanitära insatser.

betänkandethade redovisats ide övervägandenbl.a. som

civilaandra inom detverksamhetsområde för myndigheter ochEtt annat nytt organ
inomsamhället fred.vid Resursemasvåra påfrestningar påförsvaret iinsatserär

sådana åtgärder. Statsmaktemaförcivila ska kunna användasförsvaretdet även
vid planering beredskapentill de uppgifternahänsyn ska motatt tas avanser nya

väpnatett angrepp.

svåra påfrestningargrundläggande beredskapdet finnsförAnsvaret motatt en
bedriveroch andrai princip ligga myndighetersamhället i fred ska organ som

inträñä.sådana påfrestningar kan Stats-områdeverksamhet i fred och inom vars
inågon ändring bestämmelsernaframhåller detta inte innebärmaktema t.ex.att av

och bedri-ska organiserashur samhällets räddningstjänsträddningstjänstlagen om
vas.

samverkanCivil-militär2.2D.

krigsorgani-inom delar den militärakan krigsduglighetenEnligt statsmakterna av
ska bli möjligtsäkerhetspolitiska läget.begränsas grund det Detsationen attav

vid be-från och klargöra hurkrigsduglighetenmedvetna avstegenattgöra avsteg
militärför civil ochåtgärdas. bör i utvecklatska Försvarsmaktenhov systemett

från civila försvaret.behov stöd detspecificera och prioritera sinasamverkan av
operativa inriktninguppdrag och denkan ske med ledning deDet stats-somav

råderi övrigt iförutsättningarFörsvarsmakten och demakterna lägger som
åtgärderna klargöras bättrebehöversamhället. Kostnaderna för de planlagda ett

hittills skett.änsätt som

fredbevakning ifrån civila försvaret bl.a.stöd det militära till detBehovet avserav
samhällsviktiga anläggningar.och krig av



D.2.3 Civila beredskapsstyrkor

frågacentralEn i års1995 principbeslut totalförsvaret påverkarom som ansvar
och uppgifter inom det civila försvaret organiserandet civila beredskapsstyr-är av
kor. Syftet framgått den tidigareär redovisningen i betänkandetsom av att myn-
digheter och andra ska kunna disponera lätt tillgänglig personalresursorgan en som
kan vid påfrestningar i fred och vidsättas höjd beredskap.

Utbildningen för de civila beredskapsstyrkorna kan genomföras vid Räddningsver-
kets skolor, i kommunerna eller hos andra berörda myndigheter. bör syftaDen till

de totalförsvarspliktiga bred och allsidigatt kunskap i dege ämnen gören attsom
kan för kommunernas och olika myndigheters beredskap.vara en resurs

ÖCB och SRV fick inför programplanearbetet i uppdrag klargöra förutsättning-att
för genomförande förslaget.ettarna av

D.2.4 Andra beslut påverkar och uppgifter påsom ansvar
central nivå

Andra beslut statsmakterna under också påverkar ochav senare som ansvar
uppgifter inom utredningens arbetsområde kommunernas roll detär inom civi-nya
la försvaret. Staten ska kommunerna underlag för bedömning vilka bered-ge av
skapsåtgärder fordras den lokala nivån. Underlaget beståska övergri-som av

målpande och andra planeringsförutsättningar. ocksåStaten ska följa resulta-upp
de i kommunerna vidtagna åtgärdernatet och beredskapsläget. Uppföljning-av av

ska omfatta resultatet verksamheten inteoch medlen.en av

Länsstyrelserna ska led i uppföljningen och utvärderingen ha fortlöpan-ettsom en
de dialog med kommunerna beredskapsfrågorna och andra förhållandenom som
har betydelse för det civila försvaret. centralaDe statliga myndigheterna ska ge
länsstyrelserna det underlag dessa behöver för kunna genomföra dialogenattsom
med kommunerna.

Staten bör enligt statsmakterna allmänt förbättra uppföljningenäven ochsett ut-
värderingen verksamheten inom det civila försvaret. gällerDet klargöra ef-av att
fekten beredskapen dvs den bedömda förmågan i krig de statliga medelav- -

statsmakterna anslår för åtgärder inom det civila försvaret. finnsDet enligtsom
statsmakterna skäl bl.a. modell årliga,medatt pröva genomgripande utvärde-en
ringar eller två funktioner i rullande Denna utvärdering skulleettav en system.
kunna omfatta kontroll den funktionsansvariga myndigheten lämp-atten av ett
ligt följer och tolkarsätt statsmakternas beslut inriktning det civila försvaret.om av
Det bör också framgå myndigheten planerar beredskapen rationellt ochom ett
kostnadseffektivt ÖCB:skanDetta ske främstsätt. uppgifter inomattgenom om-
rådet blir tydligare.
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årfråga föremål överväganden byggan-slutligen varit för underEn ärsom senare
och slgzdcisrum. Skyddsrumsproduktionen i samband med nybygg-de underhåll av

områdena och till verk-bör enligt statsmakterna begränsas till denad mest utsatta
med särskild betydelse för totalförsvaret. Skyddsrummenssamheter närmare ut-

behövafomming och skyddsegenskaper bör särskilt studeras. kanEn översyn gö-
nuvarande för byggande skyddsrum, statsmakterna.det systemet av anserras av

förslag till förändringarMyndigheternas3D.

och uppgifter enligti program-ansvar

planearbetet m. m.

årencivila försvarets programplan 199 7-2001D.3.1 Det

inledningen-

förutsättningarNya

försvarsbeslutsperio-inför den kommandecivila försvarets programplaneringDet
ÖCB inledningsvis i densker efter förutsättningar. konstaterarden pro-nyanu

förändringarnyligen lämnat till regeringen betydandegramplan verket har attsom
området samhällsomvandling harsäkerhetspolitiska och drag i svenskdet nya

planeringen. Till bildenändrade villkor för det civila försvaret och förskapat av en
också internationellaförändrad säkerhetspolitiska situation hör utvecklingen av nya
påverkar totalförsvars-samarbetsmönster. Medlemsskapet i det svenskaEU även

konceptet.

ÖCBviktig i planeringssituationen enligt detdel underlaget denEn är somnyaav
års ochuttalat i totalförsvarsbeslut kravet helhetssynstatsmakterna 1995 ettom

det väpnadesäkerhetsbegrepp, icke-militära hot vid sidanvidgat omsom rymmer
anpassningsförmåga, ska-styrande kravetEtt ärangreppet. annat moment som
fredsfrämjande och humanitärhandlingsfrihet för förändringar. Internationellpar

bli reguljär uppgift for totalförsvaret.verksamhet kommer att en
anstååtgärderHandlingsfrihet kort sikt identifiera bör kunnakan attvara som

säkerhetspolitiska situationenskede. bör genomföras först dentill Deett senare om
På lång uppnås åtgärder det möjligtsikt handlingsfrihetförvärras. görgenom som

bibehålla och utveckla baskapacitet i samhällets ledningssystem och infra-att en
struktur.

anpassningsförmåga civilahandlingsfrihet och ska kunna skapas inom detFör att
slås fastdet viktigt fördelningen mellan berörda aktörerförsvaret är att ansvaretav

ÖCB ocksåtydligt författningsstöd. Enligt det väsentligt sä-ärett attt.ex. genom
kerhetskraven i samhället preciseras och förmedlas till aktörer, framför allt kom-

företag och enskilda bedriver samhällsviktig verksamhet.muner, som



områdenPrioriterade

kunnaKravet lösa flera uppgifter och olika scenarier inom helaatt möta
hotskalan tvingar fram analys vilka komponenter i detären av som gemensamma

ÖCBcivila beredskapskonceptet. framhåller uppgiñema, fråge-slag,att oavsett
ställning måsteoch behov, kunna utföras med tillgänglig personal utbildadärsom
för uppgiftema och känner till och andras handlingsutrymme och befo-egetsom
genheter. måste ocksåDenna personal ha tekniskt stöd kunna i tyd-samt ettagera
ligt och samverkansmönster.prövat

ÖCBSlutsatsen blir enligt statsmakterna bör avdela for höja förmå-att attresurser
i ledningssystem, personalförsörjning och infrastruktur. awägningenI mellangan

olika uppgiñer, mellan funktioner och inom funktioner har förOCB uppgifter i hela
hotskalan prioriterat följande områden:

CI Ledning och samordning inom det civila försvaret

Ledning
Tekniskt lednings- och beslutsstöd
Informationshantering och informationsfönnedling
Övning och kompetensutveckling för personal
Planering för anpassningsåtgärder
Utveckling ledningsstöd vid vissa funktionerav

D Persønalförsörjning

Personalplanläggning
Civil beredskapsstyrka
Utbildning för civilpliktiga, för kommunal räddningstjänst,m.m.
för elförsörjningens beredskap och for flygplatsräddningstjänst
m.m.

i Frivilligorganisationer
Utveckling polisiär bevakningsorganisationav

Cl Infrastruktur

Elförsörjning och eldistribution
Reservförfaranden för kommunalteknik m.m.
Telekommunikationer, inkl. telesäkerhetsåtgärder åtgärdersamt
inom beslutsstödsområdet för ledningsorgan

Betydelsen de förändringar måste kombinerade med kravet hel-göras,av som
hetssyn och anpassningsförmåga, tvingar fram nytänkande och oortodoxa lösning-
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ÖCB:s slutsats ändåövergripande plan relativt enkel: Stärk samhälletsett ärar.
baskapacitet, robusthet och flexibilitet

ÖCB:sD.3.2 Förändringar och uppgifter enligti ansvar
programplanen

väpnadeDet angreppet

Enligt statsmaktemas bedömning det allvarligaste hotetär väpnatett motangrepp
vår nationella Långsiktigtsäkerhet. också den viktigasteutgör väpnatett angrepp
utgångspunkten för totalförsvarets Svårighetenplanering. förutsäga omvärlds-att
utvecklingen ställer krav anpassningsförmåga.stor

ÖCB konstaterar de beskrivningar utgångspunkterna kanatt göras är ut-av som
svåraomordentligt i planering inom det civila försvaret. Tonviktenomsättaatt

måste enligt myndigheten just den anledningen läggas grund- eller trös-av en
kelbereciskap för alla angivna planeringsfall och uppgiñer. finns nämligenDet bety-
dande kopplingar åtgärdermellan vidtas för de olika fallen. åtgärdEn ärsom som
föranledd långläget sikt kan ha mycket betydelse för det nuvarandeävenstorav
omvärldsläget och vice versa.

säkerställandetVid de viktigaste samhällsfunktionerna bl.a. infrastrukturenav - -
det svårtkan mycket vilken föranleder speci-att typvara ange av angrepp som en

ÖCBberedskapsåtgärd.fik väsentligasteDet enligt robusthet och flexibilitetär att
skapas i takt med de samhällsförändringar områdensker inom berörda och isom
förhållande till det risktagande kan bli nödvändigt grund ekonomint.ex.som av
och eventuella anpassningsmöjligheter. möjlighet tillEtt angrepp som ger anpass-
ning kort sikt har hittills i planeringsprocessen i huvudsak blivit dimensioneran-

förde verksamheten.

Avgörande för den viktiga uppgiften bidra till Försvarsmaktens förmåga detäratt
behovsunderlag Försvarsmakten kan lämna. Under har densom senare process

totalförsvaretinom ska säkerställa kunskaper behov och möjlighetersom om
gradvis utvecklats. Ansvariga civila myndigheter har god kunskapnumera en om

åtgärdervilka kan behöva vidtas dels samverkan funktionsvis, delssom genom
regelbunden samverkan civilt-militärt i uppgiñens hela bredd.genom

den fas planeringen befann sigI programplanen utarbetades kunde inte För-när
svarsmakten det exakta behov stöd fordrades med anledning detange av som av
förestående totalforsvarsbeslutet. kommer framgåDetta i takt med denatt att ope-

ÖCBrativa planeringen genomförs. bedömer inte förhållandena någraorsakaratt
problem, eftersom företrädare för civila myndigheter väl känner till vilka typer av
åtgärder frågadet inledningsvis börDet uppmärksammasär ärsom om. som om-
fattningen stödet i framtiden.av



Svåra påfrestningar på samhället ifred

årsuppgift inom det civila försvaret enligt principbeslut totalförsva-En 1995är om
svåra påfrestningar. påfrest-hantera nationella icke-militära tänkbaraDessaret att

krishanteringsförmåga nivåer.ningar kräver samhället sinstärker alla Enatt
ÖCBsådan förmåga innebär enligt främst kriserde ska hanteraatt personer som

har erforderlig kompetens och det finns tydligt och känt handlingsutrym-att etten
det tekniska stöd fordras. skapas utbildning ochKompetensensamtme som genom

övningar beslutsfattande realistiska scenarier.iav

ÖCB det naturligt de de funktionsansvariga myndighe-15attanser resurser som
byggt för säkerhetspolitiska kriser och krig ska användas i det härterna upp sam-

manhanget. Myndigheterna har utarbetade samverkansmönster. innebär inteDet att
någon ledningsnivå.det tillkommer Regeringen ska knyta till sig ochkunna ut-ny

ÖCBnivå.nyttja erforderlig kompetens regional Enligt detcentral och emel-är
lertid angeläget alla ledningsorgan, inkl. i fortsättningenregeringen, deövaratt

krisscenariema och nivåer blir involverade. viktigt blir"nya alla Ettatt moment
samarbetet med Försvarsmakten. inslag samverkan med civila bered-Ett ärannat
skapsstyrkor.

ÖCB föreslår bl.a.

ÖCB fungeraska planerande och förberedandeatt ettsom organ
regeringen i fårhela hotskalan och OCB i sin instruktion dennaatt
uppgift;

ÖCB vissadet skapas beredskap inom tillsammans med and-en som,
myndighetsresurser, vidska kunna utnyttjas regeringenra av en

påfrestning;allvarlig

personal inom civilbefalhavamas fredskanslier och krigsorganisation
ska kunna till i in-användas stödresurs regeringen CB börsom en -

få tillhandahålla sådanastruktionen uppgiften att resurser;

denSPF kompletterande roll och riskutredningen före-Hot-ges som
slagit för kunna förstärka andra myndigheters informationsbered-att

vid påfrestningar.skap fredstida kriser ochäven

Internationella fredsfrämjande och humanitära insatser

civila försvarets för internationella fredsfrämjande och humanitäraDet resurser
hjälpinsatser består den organisation, personelladen kompetens de ochsamtav
materiella tillgångar det civila försvarets myndigheter, frivilliga försvarsorgani-som
sationer och andra organisationer har eller bygger för kunna lösa sina be-attupp



redskapsuppgiñer. Personalresurserna inom det civila försvaret omfattar anställd,
frivillig och totalförsvarspliktig personal. Ledningssystem och samverkansformer är
två viktiga det gäller materielen.närresurser

Fönnågan inom det civila försvaret kunna genomföra fredsfrämjande och hu-att
manitära hjälpinsatser handlar således i vilken utsträckning och hurom resurserna
kan användas i den internationella verksamheten.

ÖCB delar i programplanen de internationella fredsfrämjande och humanitära
hjälpinsatsema i

U ärtrøendeskapande åtgärderF

Internationellt kontaktarbete och erfarenhetsutbyte, ökar kun-som
skaperna suveränitetsstöd, demokrati, folkligt deltagande iom sam-
hällsbyggande och försvar, säkerhet och former för hante-synen
ring katastrofer och konflikterav m.m;

U Förebyggande åtgärder

Olika slag skadeförebyggande åtgärder, konfliktförebyggandeav
insatser i form förhandlings- och medlingsverksamhet;t.ex.av

U Skadeavhjälpande åtgärder

Humanitära insatser sjukvård,för räddningstjänst och flyktinghjälp
akuta insatser för reparation upprätthållandeoch vitalasamt av

frastrukturer;

ÅteruppbyggnadsåtgärderU

förInsatser stödja krisdrabbat samhälles möjligheter åter-att ett att
normala demokratiska och administrativauppta samt attprocesser

återhämta normala infrastrukturella funktioner.

ÖCBförslag redovisarDe syftar till det civila försvaret helhet ska kunnaatt som
utveckla förmågasin stödja och genomföra internationella fredsfrämjande ochatt
humanitära insatser. Förslagen förändrar eller upphäver inte existerande ansvars-
förhållanden och former för samarbete mellan myndigheter inom och utanför det
civila försvaret. gällerDet samarbetet mellan SRV och AvsiktenSIDA.t.ex. är att
förslagen ska statsmakterna samlad bild vilka det civila för-ge en av resurser som

kan erbjuda vid internationella insatser och hur kan användas isvaret resurserna
situationerolika och vid olika insatser.typer av

ÖCB föreslår



intemationel-den övergripande roll- och ansvarsfördelningen för denatt
uppgiften följer den nuvarande ordningen inom det civila försvaret

ÖCB således fåroch det samlade för övergripandedenatt ansvaret
inriktningen civilaoch samordningen det försvarets verksamheterav
för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser;

varje ñinktionsansvarig myndighet ska ha för undersöka iatt attansvar
vilken utsträckning den kan medverka med personella och materiella

med multiñmktionell inriktning;resurser en

beståen-civil internationell styrka utformas vilandeatt en som en resurs
någonde yrkesverksam kontaktats och knutit formpersonalav som

med myndigheten civila försvaretavtal den ansvariga inom detav
enligt både SRV;den modell tillämpas ochSWEDRELIEFsom av

det till lokaliseras civilt uppgift admi-medSWEDINTatt ett attorgan
nistrera och genomföra uppbyggnaden den kompletterandeav nya
civila styrkan utveckla och samordna utbildnings- och öv-samt att
ningsaktiviteter för de civila delarna samordnad civil-militärav en
internationell insats; och

det inrättas "Totalförsvarets beredningsgrupp medatt representan-en
ÖCBför och Försvarsmakten för överväganden iter gemensamma

frågor fredsfrämjan-civila och militära i anslutning till internationella
de och humanitära insatser.

anpassningwrmågaHandlingsfrihet och

Enligt statsmakternas beslut ska besparingar i de offentliga utgiftema innefat-även
totalförsvaret. säkerhetspolitiska situationen medgenuvarandeDenta attanses

vissa beredskapsåtgärder år.kan senareläggas anpassning inom situa-Dennaett
tion bör kunna utnyttjas för inomrelativt radikal omawägning deten resurserav

ÖCBcivila försvaret. enligt viktigt det risktagande hängerDet är att sammansom
långmed knappa i kombination med anpassningsfilosoñ kort ochresurser en

sikt fördelas i tiden nödvändigtgenomtänkt för den skull haDetsätt. ärett att
genomarbetade och realiserbara nedpriori-planer. statsmakterna beslutadeDen av
teringen skyddsrumsbyggandet fördelningen försörj-och till vissaav av resurser
ningsfunktioner måste följas uppföljning och utvärdering inför denav en noggrann
säkerhetspolitiska kontrollstationen år 1998.

Statsmaktema har i totalförsvarsbeslutet berört det dilemma har medgöraattsom
och vilket underlag statsledningen ska kunna fatta beslut kompletteringnär om

inte säkert alltid finns tillräcklig information och be-detDet är attav resurserna.
slutskraft för åtgärder Regeringengenomförande de skulle komma fordras.attav
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därförhar ställt särskilda krav forskning, underrättelsetjänst och förmåga att
ÖCBomvärldsanalyser. Dessa krav har kompletteratsgöra med krav och För-

svarsmakten särskilda planer för inom år kunnaupprätta höja krigsdug-att att ett
ligheten inom den beñntliga organisationen.

Utredningen vill i det här sammanhanget regeringen vårenundernämna 1996att
begäran riksdagen beslutat direktiv till kommitté eller tillsatt kommit-av om en en
ié, ska utreda förutsättningarna för civil-militär underrättelse-som en gemensam
tjänst koll de kommande direktiven.

Ansvarsfördelning och tydliga säkerhetskrav

Eftersom verksamheten inom det civila försvaret enligt statsmaktemas beslut ska
utnyttjas för stärka samhällets förmåga svåra nationella påfrestningaratt imötaatt
fred kommer säkerhetskraven omfatta fler aktörer bådeinom den offentli-attm.m.

Ävenoch den privata sektorn fallet i krig. behovet krishanteringän iärga som av
befintliga organisationer kommer öka. innebärDet krav berördaatt större myn-
digheter och andra aktörer beredskapshänsyn och beakta samhälletsatt ta att sä-
kerhetskrav.

måsteKraven ställs slå igenom inte minst hos kommunerna och inom den pri-som
sektorn. väsentligtDet statliga myndighetervata är arbetar med bered-att som

skapshänsyn och säkerhetsfrågor stöder och initiativ olika höjer dentar sättsom
kunskapsnivånallmänna inom risk- och säkerhetsområdet.

ÖCB föreslår

ÖCB:s roll förstärks det gäller sprida kunskapatt och utveck-när att att
ÖCBoch förmedla metoder får i uppdrag utveckla desamt att att

kriterier ska vägledande vid fastställandet risknivåer isom vara av
hela hotskalan.

ÖCB konstaterar i det här sammanhanget allt fler uppgifter pågå-denatt genom-
ende utvecklingen renodling inom den offentliga sektorn försmot överav ansvar -
från den statliga sektorn till den kommunala nivån. utveckling harDenna varit sär-
skilt tydlig inom skolan, vården och ocksåhar fullföljtsDen inom detomsorgen.
civila försvaret i och med lagen civilt försvar, kommunerna tydligtom som ger en
delegerat för nödvändiga beredskapsåtgärder. Kommunaliseringen rädd-ansvar av
ningstjänsten ÖCBunder höjd beredskap också uttryck för detta. Enligtär harett

ändrad fördelning mellan och kommun har ofta nödvändiggjortansvaret staten av
genomgripande centrala myndigheters och Frågoröversyn roller.en av ansvar om

och rollfördelning inom räddningstjänst bör därför belysas ytterligare.ansvar m.m.
ÖCB utgår från CICU-utredningen kommer behandla dessa frågor.att att



helhetssyn och samordningBehov av

betydelsecivila försvarets det väsentligverklighet detden komplexaI är ärsom av
ÖCB.framhåller Indelningen itill helheten och till faktorer förenar,att somse
också sektorsintres-ändamålsenlig planeringsgrund skaparfunktioner är mensom

inriktning for plane-viktigareblir därmed skapaDet ännu att gemensamensen.
måste kunna lösas samord-resursfördelningen. problemringen och Gemensamma

försvaret ytterligare stärkas.måste samordningen inom det civilaDärför bl.a.nat.

ÖCB redovisade bakgrunden bl.a.denmotanser

ÖCB:s forskning förstärkas;roll samordnare böratt avsom

ÖCB bl.a. isamordnar ska utformasden operativa planeringatt som
särskilt viktigtslå gäller ettsyfte fast vilka planeringsgmnderatt som
åtgärderska grund förden planeringutgörmoment vara en un-som

anpassningsåret;der

måste detförmågan i samhället kvalitetssäkrashos vitala ñmktioneratt
och kompetensutveck-särskilda krav övning, utbildningställer att

och samordnas;civila försvaret bygger helhetssynenling inom det

såsamordnas,civila försvaretuppföljning och utvärdering inom detatt
refor-får heltäckande bild hurstatsmakterna aktuell ochatt aven

ÖCB fåttslår genomförande har redanigenom i planering ochmen
tydligare roll i detta avseende;en

eftersträvas;samordning civilt-militärt skaökadatt en

ÖCB planeringmåste pådrivande roll för ochspela aktiv och attatt en
mål.resurstilldelning samordnadeska ske mot

Ledningssystemet

väpnadetill i första hand detLedningssystemet utformas med hänsyn angreppet.
förmåga ska finnasför denEnligt ska emellertid basenOCB systemet somvara

internationellasvåra påfrestningar i samband medvid nationella i fred ochäven
insatser.

ÖCB slutsatsendrar

måste fordrarkompetensutveckling ske detsatsningfortsattatt en
övningsverksamhet;förändrad utbildnings- ochbl.a. en
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påbörjadeden utvecklingen och anskaffningen tekniskt stöd, tele-av
säkerhetsåtgärder, datasystemsäkerhet och datamognad, reservkrañ

i förekommande fall fysiskt skydd bör fortsätta;samt

ñedstida motsvarande, personal och uppehållsplatsersystem är
grundläggande för väl och initialt fungerande ledningssys-ettresurser

vid höjd beredskap och därmed svåraför nationella påfrestning-tem
ar;

bättre koppling måste åstadkommas iatt framtiden mellan ovanståen-en
åtgärderde åtgärderoch olika för statsledningen och vissa centrala

myndigheter OCB har tagit detta i särskild ordning.upp

Personalförsörjning

Uppgiñema inom det civila försvaret måste kunna lösas med tillgänglig personal
utbildad och övad för sinaär uppgiñer. Anställda inom myndigheter med be-som

redskapsuppgiñer kärnan i det civila försvaretsutgör personalforsörjning. gäl-Det
ler framför allt nyckelpersonal hos ledningskedjans myndigheter inom ochstat
kommun. baskapacitetDenna måste kunna förstärkas vid kriserextrema genom
tillförsel de frivilliga försvarsorganisationemas personalresurser. delI fallav en
fordras det dessutom uttagning civilpliktiga för längre utbildning vissa, oñamotav
specialiserade uppgifter.

ÖCB föreslår bl.a.

ÖCB Arbetsmarknadsstyrelsensatt övertar roll sammanhållandesom
myndighet central nivå för frivilligverksamheten;

vissa uppgifter rörande frivilligverksamhetenatt översyn skaen görasav
det gäller bl.a. formerna för kommunernas samverkan med frivillig-
organisationerna och deras inflytande uppdragen till organisa-över
tionema;

ÖCB får uttalat tillsynsansvaratt för tillämpningen krigsplaceringett av
med civilplikt och för civilpliktsutbildningens inriktning och genom-
förande;

beredskapspolisorganisationenatt utökas väsentligt;

fortsatta utredningar principiellaatt ställningstaganden sker i frågorsamt
civila beredskapsstyrkor.om
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Infrastrukturen

totalför-förutsättning förmycket viktigoch flexibilitetSamhällets robusthet är en
innebär.motstå påfrestningar främstförmåga de väpnatettattsvarets angreppsom

sambandåtgärder i fred ikontinuerligakräverutveckling eftersträvasDen som
i infrastrukturen.långsiktiga investeringarnaoch demed utbyggnaden av

ÖCB:s områdena telekommuni-framför allti programplanenöverväganden avser
"hotbildsoberoende"allaoch rundradioverksamhet,kationer, elförsörjning ärsom

både krig.i fred ochalltså känsliga för störningaroch

ÖCB drar slutsatsen

beredskapsåtgärderna deinommed finansieringenproblemenatt re-av
måste lösning det innebärområdena sindovisade atttre snarast

lfinansieraselförsörjningen börinte minstrundradioverksamheten och l
ltelekommunikationemassker fördet konkurrensneutrala sätt som
ldel;

områdena skebörinriktningen för deutvecklingfortsatt treatt aven
utvecklingen inomprogramplaneperioden i takt medunder om-

rådena.

ÖCB:s funktionerProgramplaner för tre

ÖCB funktionernaför deprogramplanerdetaljerat ibeskriver treseparatamer
industrivaror och Transportermedledning och samordning, FörsörjningCivil en

beredskapsåtgärder.tillrad förslag

enligtuppgifterFörändringar SRD.3.3 V:si program-
planen

och riskutvecklingsamhällsförändringar

ansvarsområde hängeråtgärder inomFörutsättningarna för SRV:s nära samman
programplan.inledningsvis i sinframhåller verketi samhället,med förändringarna

inom sek-för övriga aktörerbåde statlig myndighet ochgäller för verketDet som
ökarFörändringstaktenräddningstjänsten.framför allt den kommunala stän-torn,

förhållanden.internationelladigt, liksom beroendet av

ochochbebyggelse-befolkningsstruktur,Förskjutningar i bl.a. transportmönster
utvecklingentekniska kanräddningstjänsten.näringsliv leder till krav Dennya

hantera deockså möjligheternaökahot och risker kanibland medföra attmennya
direktsamhället inverkarutvecklingen iekonomiskarisker redan har. Densom
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åtaganden. visarförutsättningarna för den offentliga verksamhetens Det senare
utförligarei effektivitet i förvaltningen.sig besparingskrav och skärpta krav En

samhällsområden harbeskrivning utvecklingstendenserna inom de olika somav
särskilt intresse för den sektor för finns i programplanen.SRV svarar

Områden programplaneperiodenmed särskilda satsningar under

i föregående prioriteraderedovisade i programplanen antaldenSRV närmast ett
i områden. åt-prioriteringar fortfarande. Med de tidigare redovisadegällerDessal
l gärder föreslår områden satsningar skagrund verket antal där särskildaettsom

Områdena följande:l genomföras under programplaneperioden. är

l D förebyggande arbetetDet

samlande strategi för säkrare samhälle ska lyftas fram. Kom-En ett
munala riskanalyser med utvecklad riskhantering ska bilda grunden

i för-för ökade insatser kan minska antalet olyckor och genomsoml åtgärder kemis-genomförda begränsa skadoma. Hanteringenväg av
risker miljöaspekter ska Satsningar utbildning,ka och utvecklas.

information riskmedvetenhet och säkerhets-och samverkan ska öka
i samhället. Brandriskema särskilt uppmärksammas,i tänkande ska

inte minst problemen med anlagda bränder.

i E Tillsyn, uppföljning och utvärdering

Ökade ansvarsområde ochinsatser ska inom hela verketsf göras
nivåer mål- och resultatorienteradalla för införa och utvecklaatt4 en

i uppföljning utvärdering. för statistikförsörjningenoch Det system
införs årunder blir viktig komponent i detta arbete.1996som en

Cl Ny organisation för räddningstjänsten under höjd beredskap

Stödet till länsstyrelser kommuner för framtagandeoch av nya
räddningstjänstplaner för fred och krig ska fullföljas. Tillförsel av
statliga förstärkningsresurser i form utbildade totalförsvarspliktigaav
räddningsmän anskaffning räddningsmateriel skamodernsamt gesav

möjliga under programplaneperioden. Resursernastörsta utrymme
svåra påfrest-ska utnyttjaskunna vid olyckor och andraäven stora

ningar i fred.

U Effektiv säker till befolkningen.och varning och information

för information via radio ochvarning och till befolkningenSystemet
television utomhusvarning modemiseras.ska utvecklas ochsamt
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Vamingssystemen i kärnkrañverkens närhet ska ytterligare för-
bättras.

ärändrat befolkningsskyddF för i krigsystem

Förenklingar revideringar införas i för bl.a. plane-och ska systemen
ring och produktion fysiskt skydd, grundade bl.a. översynav en

mål- lång-regionala riskanalyserna. Inriktningende och är ettav
hållbartsiktigt för befolkningsskyddet väsentligt lägresystem en

nivå ekonomiskt dagens.änsett

CI Internationellt samarbete

vidvikt ska läggas bl.a. vid deltagandet i EU-samarbetet, bered-Stor
skapen för internationella katastrof- och hjälpinsatser vidsamt
tjänsteexporten.

priorite-helhetssyn hot och risker i fred och krig kommer med de föreslagnaEn
ringarna tillämpas i arbete under programplaneperioden. finns emel-SRV:s Detatt

åtgärderlertid speciellt för möjligt för enskilda,utformade detäven är göraattsom
påfrestningar.företag och myndigheter sida intekrigets Figuren påmöta nästaatt

i denna version illustrerar relativa åtgärder skildade effekterna olika vid slagav av
risker.

Mer detaljerat programplanenur

fått Ambitionsnivånhar under första delen 1990-talet uppgifter.SRV radav en nya
områdenahöjts bl.a. farligthar statsmakternas beslut inom transportergenom av

internationellagods, beredskapen kärnenergi- och kemikalieolyckor i denmot samt
Ändringarna i räddningstjänstlagenverksamheten. kommunernas planeringom av

räddningstjänsten ocksåunder höjd beredskap har förändrat förutsättningarna för
verksamheten inom SRV.

föregåendeföreslår ledning prioriteringarna iSRV med de redovisade denovanav
områden satsningar skaprogramplanen antal där särskilda genomföras underett

uppföljningprogramplaneperioden: det förebyggande arbetet, tillsyn, och utvärde-
höjd effektiv ochring, organisation för räddningstjänsten under beredskap, sä-ny

för befolknings-ker varning och information till befolkningen, förändrat system
i krig internationelltskydd och samarbete.

inomomfattande förändringar kommer enligt ske skyddsrumsverk-Mer SRV att
samheten till följd bl.a. den kraftigt minskade produktionen. Verksamheten harav

riskområdentidigare begränsats kraftigt och kommit inriktas med högstaatt mot



högoch prioritet. Under innevarande försvarsbeslutsperiod har minskatresurserna
i flera Detta har varit möjligt målen behövt eltersättassteg. beroendeutan att

lågaden nyproduktionen bostäder i samhället. Enligt förslagextremt SRV:s skaav
skyddsrum under den kommande planeringsperiodenäven byggas enbart i risk-
områden med högsta och hög prioritet.

föreslårSRV i övrigt inte några förändringar i och uppgiñer pekar iansvar men
planen statsmaktemas beslut med anledning förslagen frånatt Hot- och ris-av
kutredningen och Utredningen civila för internationellinsatser katastrof- ochom
flyktinghjälp kan komma leda till förändringar i verksamheten.att

D.3.4 Förändringar SPF uppgifter enligti :s program-
planen

Förslag måltill för funktionennytt

funktionsmålDet statsmakterna fastställde år lyder:1995som

Verksamheten funktioneninom Psykologiskt försvar ska, syfte stärka befolk-i att
ningensförsvarsvilja och motståndsanda, bedrivas så under höjd beredskapatt en
snabb och korrekt nyhetsförmedling och konkret och fullständig myn-dighetsin-en
formation säkerställs.

harSPF bakgrund de förutsättningar förmot myndighetens arbeteav nya som an-
i totalförsvarspropositionen 1995/96 föreslagit funktionsmålet ska forrnule-ges att

ras:

Syftet med verksamheten funktioneninom Psykologiskt försvar bidra tillär att att
bevara befolkningens förtroende för det demokratiska samhället vid svåra natio-
nella påfrestningar under såväl fred krig stärka försvarsvilja ochsamt attsom
motståndsanda under höjd beredskap. En snabb och korrekt nyhetsförmedling och

konkret och fullständig myndighetsinformation ska säkerställasen till-genom en
räckligt robust och flexibel informationsberedskap. Funktionen bör kunnaäven
stödja fredsfrämjande och humanitära utomlands.insatser

Svagh i den nuvarande informationsberedskapeneter

psykologiskaDet försvarets stryktålighet vid innebär ingenväpnatett angrepp av-
görande förändring förhållandei till den inriktning har gällt sedan års1992som
försvarsbeslut. Den svaghet finns gäller enligt SPF förmågan mycketsom att
snabbt samordna den centrala myndighetsinformationen. lösningEn SPF -iär att
linje med Hot- och riskutredningens förslag råd och rekommendationerutger-
och det förstärker samordningen.sättet SPF bör också så attresurser myn-
digheten utbildning, övning och uppföljning tydligtgenom kanett sätt ut-mer
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ochbådeförhållandena vidgällerñmktionsansvaret. Det väpnatettöva angrepp
svåra påfrestningar i fred.vid

insikt i detförekommande bristenden oftasvaghetgenerell storaEn ärmer
beredskap och vidbåde höjdunderuppstår myndighetermassmediala tryck som

ofta harmyndigheterEndast desamhället i fred.svåra påfrestningar som
förberedskapochtillräckliga kunskapertorde hadetta slagproblem ettomav

generella svaghettryck.massmedialt Dennainformationsbehov ochmycket stort
funktioneninomövningsverksamhetochökad utbildnings-kan samtmötas genom

råd rekommendationer.ochredovisade iuthållighetskriteriertydligare t.ex.

verksamhetFörslag till ny

måste fåställs dende kravmyndigheten grundSPF att re-nya somavanser
förhål-ialltså utökningverksamhet somföljandegenomföraför äratt ensurser

arbetet:till nuvarandelande det

svåra störningar i samhället;Närvarandeobservationer vidD

internationella insatser;D Stöd till

informations-information ochVidmakthållande kunskaperD omav
fredssamhället;risker iochanledning hotberedskap med av

vid all-informationsverksamhetenråd förUtarbetande allmännaD av
risk-ochsamhällsfunktioner enligt Hot-i viktigavarliga störningar

förslag;utredningens

krigfö-modernaVidmakthållande kunskaperD ochFörvärv omav
psykologiskainformationsområdet s.k.ochringsmetoder inom

nivå.övergripandeoperationer

myndighetenställaskommerkravframhåller i programplanenSPF attatt nya
medFörslaginformationsberedskap.etermediernasuppföljninggällerdetnär av

televi-ochradionUtredningenframläggaskan kommaden innebörden att omav
krigsfara.ochvid krigsionen
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4 MyndigheternasD. förslag med anledning
särskilda uppdragav

ÖverföringD. 1 ytterligare uppgifter till kommunernaav

Uppdraget

ÖCB ñck i programplaneanvisningama i uppgift i samråd med SRV möj-att pröva
lighetema överföra ytterligare uppgifter till kommunerna. Uppdragetatt har redo-

ivisats Fortsatt överföring till kommunerna ytterligarerapporten uppgifterav -ÖCBuppdrag 59. och SRV inte alla punkter eniga slutsatserna.är om

Finansiering beredskapsin vesterinav gar

i långDet allmänhet fråntid beslut statlig finansieringtar till dess utbetal-ett om
ÖCBning sker. har lettDet till och SRV ständigt ligger med reservatio-att stora

situationenDen skulle inte uppstå vissa investeringar i stället finansieradesner. om
lån och riksdagen beslutade låneram. praktiskaDe förutsättningarnagenom om en

lånefmansieringför ÖCBvarierar emellertid mellan olika verksamheter och föreslår
frågan ska bli föremål för särskilda överväganden.att

Skyddsrumsbyggandet

Riksdagens revisorer har vid granskning skyddsrumsverksamheten tagitav upp
behovet planeringssystem för produktionen mindreett nytt beroendeärav änsom
den nuvarande nyproduktionen bostäder och andra byggnader ochav ettav som
tydligare i dag baseras befolkningens behovsätt än skydd. Riksdagen behö-av

enligt revisorerna bättre möjligheter följa och skyddsrumsbyg-attver styraupp
gandet. Revisorerna har också frågan överföring tillövervägt kommunernaom en

medlen för produktionen.av

ÖCB det inte möjligt inom nuvarande komma till med deattanser system rätta
olägenheter riksdagens revisorer påtalat. Det enligt myndigheten inte hellerärsom
meningsfullt överföra medlen för skyddsrumsproduktionen till kommunerna.att
Samma problem har skulle uppstå den kommunala nivån.statensom nu

ÖCBalternativDet det angeläget statsmakterna låneñ-att övervägersom äranser
nansiering. Staten beslutar i vilka delar landet skyddsrum ska byggas.om av som
Kommunerna fattar däremot beslut byggandet och finansieringen. Ettom om
skyddsrumsbesked lämnas tillsammans med bygglovet. Beskedet innebär att
skyddsrum ska byggas och kostnaden ska ingå låneunderlaget. Lånetatt som en-

ÖCBligt bör och amorteringsfrittränte- direkt i Riksgäldskontoret.tasvara upp
ochRäntor amorteringar belastar statsbudgeten under skyddsrummets hela livs-
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investeringskostnaderna förårligadedäremotStatsbudgeten avlastaslängd.
skyddsrumsvolymen.

redovisning-idel. Verket läggersamråd i dennainte tecknatharSRV rapporten
finansiering förochfor planeringtillförslagframuppdrag 55 systemett egeten av

skyddet.fysiskadet

skyddsrumBesiktning av

får ersättninglokalskyddsrumsfunktionen ibyggerfastighetsägareEn avensom
skyddsförmågatillfredsställandeharskyddsrummenför detta. För att ge-staten en

underhållsbesiktningar dessa. Dettaregelbundet ärnomför kommunerna stat-enav
detvid sidanfår ersättning for arbetetoch kommunernalig angelägenhet nuva-om

till civilt försvar.statsbidragetrande generella

skyddsrumsbesiktningen börförtotalansvar ersätt-ska hakommunernaOm ett
uppgiñerfår för sinastatsbidrag kommunernagenerellai detningen inordnas som

ÖCBEnligtmöjligt.praktiska skäl intefleracivila försvaret.inom det Detta är av
med-utbetalningfristående föremellertid kunna skapabör det systematt ett av

ÖCB så-modell förredovisar iunderhållet.besiktning ettlen för rapporten enav
dant system.

och inkvarteringUtrymning

ÖCB, Socialstyrel-ochRikspolisstyrelsensamråd Försvarsmakten,medhariSRV
under-grunderfred-krig.utrymning Dessagrunder förfastställt Gemensammasen
lokalagrundadeutrymningsbedömningarallsidigadetstryker betydelsen görsav

ÖCB framtidatillförslagredovisar i uppdrag 46regionala faktorer. utrym-och ett
inkvarterings-utrymnings- ochförändringar imindreEventuellaningsplanering.

uppdrag.bedömningen dettai samband medbörverksamheten övervägas av

Andningsskydd

förrådshållning, plan-förförsvarciviltenligt lagenharKommunerna ansvaretom
ÖCBandningsskydd.utdelninggenomförandeutdelning ochläggning for avav

förregleringtydligareskälkan finnasdet ansvaret ut-övervägaattatt avenanser
till kommu-uppgifteröverföringnågon fortsattandningsskydddelning avmenav

inte aktuell.ärnerna

Mörkläggning

Enligtberedskap.höjdmörkläggning underförföreskriftermeddelakanSRV
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ÖCB:s mening bör eventuella förberedelser ske först under anpassningsperiod.en

Utrustning för varning med signaler utomhus

samband med telenätetI digitaliseras måste dagens med vamingsaggre-att system
ÖCBs.k. tyfoner förändras. Enligt det knappastgat ekonomiskt försvarbartär- -

verksamheten till den digitala tekniken. Sannoliktatt det sikt bättreäranpassa
övergå till radioutlösningatt aggregaten.av

ÖCB fortsättningen ska för de investeringaräven fordrasatt statenanser svara som
varningfor med utomhussignaler. bör liksomKommunerna hittills för driñsvara
underhåll.och

Materiel för räddningstjänst under höjd beredskap

Staten den materiel kommunerna ska kunnaäger utnyttja för räddningstjänstsom
under höjd beredskap kommunerna i fred for förrådshållning ochmen svarar un-
derhåll. Värdet den hittills anskaffade materielen milj.kronor.900 Denärav ca
årliga omsättningen efter den modernisering pågår bedöms uppgåsikt tillsom

milj. kronor.50

ÖCB det finns skäl överföring till kommunernaatt övervägaattanser en av ansva-
för anskaffning materielen för räddningstjänstävenret under höjd beredskap.av

skulle därmedKommunerna disponera de medel för närvarandeäven som an-
vänds för ändamålet.

ÖCBSRV sig tanken den överföring till kommunernamotsätter för fram.som
Skälen framför allt bör ha kvar möjlighetenär ochatt staten att styra anpassa om-
fattningen och placeringen materielen med hänsyn till eventuellt ändrade förhål-av
landen. överföringEn säkerställer inte samordnad materielanskaffning, vilketen
försvårar samarbetet mellan kommunerna. Enligt SRV innebär ändrat ägande-ett
förhållande ocksåsannolikt omfördelning och omsättning materielatt av genom
försäljning inte längre blir möjlig. Det kostnader för verksamhetengör att statens
ökar.

ÖCB frågan låta kommunerna äganderätten till materielenatt att övertaanser om
och for nyanskaffning ska aktualiseras i samband med de överläggningarsvara som
kommer ske inför "kontrollstationen" åratt 1999.

Ledningsplatser

Kommunerna for de kostnader for ledningsplatser betingadeärsvarar nyt-som av
i fred. stårStaten för merkostnader följer ledningsplatsentan ska kunnaattsom av



låta ihöjd kommunernautnyttjas under beredskap. Att ävenöver ansvaretäven ta
redovisar ingetsvårt myndighetenflera skäl ochdel enligt OCBdenna är avsenare

forslag.

Krigsbranddammar

beredskap. Verksamhe-underhöjdmed medelbidrarStaten mot nyttansvararsom
finns skälså det enligt inteemellertid liten omfattning OCBhar övervägaattattten

och uppgiñer.några i fördelningenförändringar ansvarav

i tekniska jörsörjninReservanørdnin gssjystemgar

ÖCB anskaffningkostnaden forregellämnar bidrag %50 reserv-avsom av --
årligen mel-sedanforsörjningssystem. har 1988anordningar i tekniska Det avsatts

forsökskaraktär.fortfarande harmilj. kronor for verksamheten,lan och15 20 som

ÖCB ingå i detmedlen skasvårt åstadkomma rättvistdet ett systematt omanser
bl.a. medi andra sammanhang,Fråganersättningssystemet.generella övervägs

Redovisningenföreslagit.riskutredningenuppdrag ochanledning Hot- avav som
eventuellt fortsätter.innan övervägandenabör awaktasdessa uppdrag

Verkskydd

rädd-civilt försvar. Omi lagenbestämmelserVerkskyddet regleras omgenom
byggna-och innehavareföreskrifter skyldigheter forningstjänstlagens ägare avom

samordning kunnaskulleomfattade verkskyddanläggningarder eller andra även en
verksamheten ihar avseendeeller innehavarnamed de skyldigheterske ägarna

ÖCB integreringen rädd-linje medsådan enligt ireglering liggerfred. En av
krig.planering for fred ochningstjänstens

nivåpå kommunalrivilligverksamhetenF

krigsorganisation.sinfrivilligpersonal för bemannaanvänderKommunerna att
ÖCB låta inflytandekommunernadet bör över stats-övervägas ettattattanser

nivå.lokalbidragen till frivilligorganisationerna

och skyddadeskyddsrumProduktion4.2D. utrymmenav

Regeringsuppdrag -P30-136/96Skyddsrumsplanerizzg, 55har iSRV rapporten
övervägandenredovisat sinasärskilda uppdragmed anledning regeringens omav
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planeringssystemet for produktion underhålloch skyddsrum och skyddade ut-av
rymmen.

hänvisarSRV i sina överväganden till Riksdagens revisorer, pekat proble-som
med anpassningen de regionala mål- och riskanalyserna till skyddsrums-men av

byggande. Verkets förslag syftar vidare till enklare tillämpning och färre be-en
för kommunerna arbeta med i beredskapsplanläggningen.att innebärgrepp Det

förutsättningar för samstämmiga tolkningar hos berörda myndigheter. SRVmer
föreslår vidare planeringsförutsättningarna revideras, såatt områdende inomatt
vilka det ska byggas skyddsrum bättre i dag ansluter till de teoretiska riskområ-än
dena.

Skyddsrumsplaneringen enligt i de flestaär kommuner liten ochrapporten en
"udda verksamhet. integreringEn i den fysiska planeringen i kommunen skulle

den till naturligt inslaggöra i den kommunalaett verksamheten. Enmer annat
problem bemyndigandesystemet,är inte fungerar det sätt ärsom avsett,som

den omfattande administrationen.samt Förslagen i innebär genomgri-rapporten en
pande förenkling bemyndigandesystemet.av

Verket redovisar slutligen frågorantal bör bli föremål för fortsattaett studier.som
gällerDet bl.a. möjligheten låta besiktningen nybyggda skyddsrumatt utförasav av

fristående sakkunniga.

D. 5 Internationellt inflytande områdetinom
civilt försvar

1D. Inledning

Internationella fredsfrämjande och humanitära insatser samlande uttryckär ett som
oña förekommer i samband med överväganden den internationella hjälpverk-om
samheten och totalförsvarets uppgifter inom det internationella området. Verksam-
heten åtgärderomfattar civila och militära syftar åstadkommatill att ettsom- -
förtroendeskapande internationellt samarbete, förebygga olika slag katastroferatt

konfliktereller eller begränsa verkningarna katastrofenatt eller konflikten harnär
inträffat. kanDet olika åtgärderslag från internationellt samarbete i denvara av -
löpande verksamheten till samordnade multifunktionella insatser i komplexa kata-
strofsituationer.

Internationella insatser fordrar i utsträckning tidigarestörre samordningän en av
civila och militära kan i olika skeden kris-sättas eller kata-resurser, som av en
strofsituation. civilaDet försvarets olika kan medverka i omfattningorgan en som
varierar med hänsyn till insatsernas karaktär.
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ÖCB:s internationella verksamhet5.2D.

ÖCB internationella verksamheten.deltagande iökat sitt dethar under senare
åtgärder, erfaren-närvarande fortroendeskapandeAktiviteterna omfattar för t.ex.

samordningochför ledningkontaktutbyte med andra ländershets- och avorgan
internationellainom detmed del verksammacivil beredskap, utbytesamt organen

förtroendeskapandeområdet. dehumanitära Till samarbetetfredsfrämjande och om
ÖCB:s ii nordiska ländernaåtgärderna motsvarigheter dehör samverkan med samt

Österrike förmåga motverka ochcivila försvaretsSchweiz bl.a. detoch attom
svåra påfrestningar samhället i fred.hantera

Fred harPartnerskap föriför Sveriges deltagande PFFInom -programmetramen
ÖCB information, kontak-sammanhållande civila försvaret förinom detett ansvar

framgår isamordningen aktiviteter. Somtutbyte och avsnittnästatextenavav
ÖCB verksamhetergenomförandeockså aktivt i ochmedverkar avarrangemang

ÖCB i anslutningnågra verkställande uppgifterinteinom har däremotprogrammet.
insatser.tonvikt humanitäraverksamhet medtill genomförandet av

Fred PFFPartnerskap för5.3D.

sådana intesamarbetsforum för länder,för FredPartnerskap även ärär ett som
områdenorganisationen inomsamarbetar medimedlemmar NATO sommen som

partnerlän-samarbetar medbilateralt. NATOvarje PFF-land fastställerNATO och
erfarenheterintresse bytaområden finns ömsesidigtder inom där det attett av -

ökadväpnade styrkor,ökad kontrollcivil-militära relationer,förbättrade övert.ex.
uppbyggnadövningar.budgetplanering,öppenhet i försvars- och avgemensamma
området, rädd-fredsbevarandeinom detinsatserkapacitet för gemensamma

humanitär hjälp.ningstjänst och

Individuellti Part-specificeratmedverkan i PFF-samarbetetSveriges är ett
inriktning ochför periodennerskapsprogram IPP 1996-98. Detta program ger

syftetvå åren. Sverigeskommandei under deför Sveriges deltagande PFFram
förtroende- ochaktivt bidra tillsin kapacitetPFF-samarbetet ökamed är attatt

förinsatser.fredsfrämjande och humanitära Inomsäkerhetsskapande samt ramen
civilför bered-lagstiftning och strukturbl.a. utvecklingenstöder SverigePFF av

i partnerländer.skap i ochNATO-

for ochinom PFFsamarbetetmyndigheter har goda erfarenheterSvenska ramenav
medverkaPFF-åtgärder ochdelta ifortsätta aktivt sätt attatt att ett ge-avser

ÖCB PFF-åtgärdersamordningenförPFF-aktiviteter. harordnaatt avansvarnom
samarbetetkontaktmyndighet förberedskapsområdet och svenskinom det civila är

ÖCB också för främstinomgenomförcivila enhet CEPD.med NATO:s ramen
ienligt inriktningen IPP.åtgärder workshopsseminarier,förtroendeskapande m.m.



SRV samordnar inom för frågor räddningstjänst olycks-PFF ochsamtramen om
skadeförebyggande frågor. Verket organiserar i det här sammanhanget utbildning i
ledning internationella räddningsinsatser och humanitära hjälpinsatser.av

PFF-områden det civila försvaretsDe ska verka inom framför alltärsom organ

U Planering civil beredskapav

Stödja utvecklingen planeringen civilberedskap i partnerländer, verka för ettav av
utökat civil-militärt samarbete inom för CEPD aktivt delta i medmötensamtramen

inom för PFF;expertgrupper ramen

U Koordinering PFF-aktiviteterav

Upprätthålla kontakter med NATO-högkvarteret och Partnership Coordination
jCell PCC det sker bl.a. stationeradpersonal vid Svenska ambassaden igenom-

Bryssel ordna besök civila och militära infomia-ska utbytasamt experterav som-
tion;

U F örsvarsplanering och försvarsbudgetering

Förbättra öppenheten i nationell försvarsplanering försvarsbudgeteringoch genom
utbyte information med PFF-länder;av

U Organisation och samverkan

Stödja partnerländer i omstruktureringen väpnade styrkor i syfte öka denattav
demokratiska kontrollen, bidra med erfarenheter det svenska totalförsvarssys-om

främja det civil-militära samarbetet;temet samt

U Frecisbevarande verksamhet

Bidra till utvecklingen förståelse fredsbevarande för-av en gemensam av program,
kunskapenbättra NATO:s ledningsformer stödja andra partnerländerssamtom

utveckla fredsbevarande kapacitet.strävan att en

angeläget myndigheter inom civilaDet det försvaret deltar i anordnarär att samt
utbildning,bl.a. kurser och seminarier relaterade till de mål gäller i förIPPsom

NATO- och partnerländer.

Andra områden vilka civiladet försvarets myndigheter kan medverka inom ra-
för PFF-samarbetet ärmen

U Crisis management



Utbyte information och erfarenheter i syñe stärka konflikt- krisföre-den ochattav
byggande kapaciteten i PFF-länder;

Cl örsvarsmaterielF

Utbyte information och erfarenheter planering, organisation riktlinjeroch förav om
inköp försvarsmateriel till fredsbevarande och humanitära insatser tillsamtav
räddningsinsatser;

U F örsvaryorskning och utvecklingsarbetet

IInformationsutbyte frågaoch expertkontakter i det civila försvarets forsknings-om
iprogram.

iredovisade områdena ingårDe i det förslag till regeringen harIPPsenast som
ÖCBöverlämnat till NATO. har deltagit i arbetet med utformning förIPPav

svensk del. E

Internationellt inflytande freds-D.6 inom

räddningstjänsten m.m.

InledningD. 1
l
i

internationella inflytandet verksamhet fredsräddningstjänsten be-Det ären som s
tydande. åInternationaliseringen har medfört relativt del det löpandeatt storen av
arbetet förvaltningsnivå frågorcentral har internationell anknyt-ägnas som

lning. gäller i hög grad räddningstjänsten, räknas del miljö-Detta som som en av
skyddsverksamheten i dessa sammanhang.

lEU-anslutningen har medfört betydande krav ställs medverka iSRVatt att ut-
Ävenvecklingen arbetet del Medborgarnas tidigare in-Europa. detav som en av

ternationella samarbetet inom för överenskommelser och inom FN-systemetramen
har ökat i betydelse och omfattning följd utvecklingen i Central- ochsom en av
Östeuropa, frågai förebyggande och beredskap för industriolyckor,t.ex. om av
utsläpp olja och kemikalier till sjöss och säkerheten i samband med transportav av
farligt biståndgods. internationella räddningstjänstsystemen för i sambandDe med
naturkatastrofer, miljöolyckor och humanitära katastrofsituationer utvecklatshar
successivt under 1990-talet.

D. 6.2 nordiska samarbetetDet

Samarbetet mellan de nordiska länderna dels informell dels formali-är art,av mera
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Mellan räddningstjänstmyndigheter förekommerserat. samarbete olika nivåer
och inom olika verksamhetsområden. del kontakterEn har etablerats regional
och lokal nivå. Centralt förekommer informellt samarbete dels olikagenom grup-

bildats. gäller bl.a.Det generaldirektörer, utbildningsansvariga ochsomper ansva-
förriga teknikutveckling, brandskydd och skogsbrandbekämpning.

det gäller detNär formaliserade samarbetet finns det regel starkt inslagmer ettsom
koordinering mellan de nordiska länderna inför i andra internationellamötenav

sammanhang. Grunden för samarbetet det s.k. ramavtalet, ska möjliggöraär som
effektiv samverkan de nordiska riksgränsema för vid olyckoröver hindraen att

Åtgärdereller begränsa skador människor eller egendom ieller miljön. genom-
förs löpande inom för avtalet för underlätta sådan samverkan, utveck-attramen en

samverkansformer och möjliggöra alarmering och varning SRVöver gränserna.
och övriga centrala myndigheter initiativ till och stöder regionalt och lokalttar
samarbete.

olje- och kemikalieutsläppFör till finns det s.k.sjöss Köpenhamnsavtalet. Inom
för detta avtal har direkt samarbete utvecklats i del regioner. Samver-ramen en

kansfonnerna regelbundet både stabsövningarövas och övningar därgenom perso-
nal och materiel medverkar. Huvudansvaret ligger Kustbevakningen detmen
kommunala för stränderna, hamnar vattendrag och sjöar innebäransvaret samt att

SRV har i sammanhangetäven och bl.a. administrerarett regionala förrådansvar
med oljebekämpningsmateriel kommunerna ska kunna disponera eftersom ett ut-
släpp.

Utvecklingen beredskapen kemikalieolyckor har uppmärksam-mot ägnatsav stor
het grund de problem sådana olyckor leder till för räddningstjäns-storaav som

En under Nordiska ministerrådet driverten. styrgrupp med relativt begränsad bud-
forsknings- och utvecklingsarbete. Arbetetett präglasget uppgiften koordi-attav

och initiera nationell forsknings- och utvecklingsverksamhet. SRV förnera svarar
de svenska insatserna i detta arbete. Ministerrådet har för insat-använt styrgruppen

i Baltikum och Nordvästraäven Ryssland.ser

3D. U-samarbetetE

EU:s verksamhet räddningstjänstområdet berör förebyggande och beredskapav
insatserför vid kemikalieolyckor det s.k. Seveso-direktivet, olje- och kemika-

lieutsläpp till Ävensjöss räddningstjänstfrågor i övrigt. arbetet medsamt transpor-
farligt gods ställer kravter SRV direktiv till följdstoraav attgenom nya av

inreEU:s upphört existera. Regleringen sådanagränser kommeratt transporterav
bli del EU-rätten.att en av

Seveso-direktivEtt beräknas bli slutbehandlatnytt året.under fordrarDetta änd-
ringar i den svenska lagstiñningen. Krav ställs farliga industriella verksamheter,



från andra berördaarbetsinsatser ochmycket omfattande SRVvilket ställer krav
åtgärdermyndigheternassamordna de berördamyndigheter. ska bl.a.centrala SRV

anläggning-iför insatser vid olyckorförebyggande och beredskapdet gällernär av
förska vidare administreraindustriell verksamhet. Verketmed farlig ett systemar

sådanavidi Sverige. Säkerhetenuppföljning inträffade olyckorrapportering och av
vid olyckor,åtgärder beredskap för insatseralltså förebyggande ochanläggningar,

föremål tillsyn.för särskildska och blir ävenprövas en

och i tekniskaSeveso-kommitténmedverkan i den s.k.ställs kravInom EU ar-
direktivet och förtillämpningen detbåde uppföljningbetsgrupper för nyaavav

i verksamhetenfrågor direktivet. ledhar anknytning till Sombehandling ettav som
erfarenheter mellan demhålls för utbyteregelbundet s.k. workshops ärsomav

medlemslän-tillämpning ifrågor direktivet. enhetligmed berör Enverksamma som
initierasEuropa-avtalen kommer detTill följd de s.k.derna eñersträvas. att enav

Östeuropaochnio länder i Central-aktiviteter ska hjälpa dehel del öns-somsom
ställakan kommainföra Seveso-direktivet. SRVmedlemmar ikar bli EU attatt

sådana insatser.till förfogande förpersonella resurser

kom-uppgifterna for SRVoch kemikalieutsläpp till kandet gäller olje- sjössNär
insatser utmedbåde bekämpning till sjöss ochgälleröka. Verksamhetenattma

i delKustbevakningen medverkat denna EU-Hittills har i huvudsakstränderna. av
andrasända experthjälp ochKommissionen förarbetet. har ett system att resurser

från kommunalainsatser denkan fordratill olycksplatser. kommaDetta ävenatt
aktualiseradesfår såi fall administreras SRV. Senasträddningstjänsten. Dessa av

i Ryssland.i Komirepublikenoljeutsläppensvensk insats i samband med de storaen

inomföremål omfattande samarbete EU.förRäddningstjänstfrågor övrigti är ett
dessakommitté förformaliseradhandlingsprogram medförslag tillEtt nytt en mera

består utbildning,rådet. Verksamhetenfrågor för närvarande ibehandlas öv-av
eller work-utveckling arbetsmötenutbytestjänstgöring, forskning ochning, samt

tiotal länder i Central-uppgift blir hjälpa deterfarenhetsutbyte.shops för En attny
Östeuropa räddningsjänst.utveckla sini Detoch önskar bli medlemmar EU attsom

rädd-utbildningfrågor skogsbränder ochfinns särskilda arbetsgrupper för avom
standardi-Till för och EFTAningstjänstpersonal. detta kommer EU gemensamtett

måstemedverkan.fordrar Detseringsarbete betydande omfattning, SRV:ssomav
vardagen forområde den nationelladetta delbeaktas EU-arbetet äratt en av

samhällssekto-andra civilamotsvarande det inomräddningstjänsten sätt ärsom
rer.

svensk harockså bistånd vid olyckor.för EnKommissionen har expertett system
medi sambandvid räddningsinsatsenpå kommissionens uppdrag medverkat en

administ-iuppgift medverka ellerhar viktigkemikalieolycka i Rwanda. SRV atten
förekommer.räddningstjänstaktivitetermedverkan i de olikasvensk somrera

tillnärmningdirektiven FN-farligt gods, fordrardet gällerNär transport avomav
säkerhets-utbildning förare ochreglering för olika slags samttransporter avom

säkerhetstjänstemänfrån sida. medtjänstemän aktiva insatser SystemetSRV:s är
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Även politisk bety-farligt godsfrågorharinomhelt EU stortransportnytt. om av
Frågorna mycketmåste i olika aktiviteter.deltaleder till SRVdelse, vilket äratt

arbetsinsatser.och omfattandehög kompetensvilket medför kravkomplicerade,
Östeuro-ochländerna i Central-riktasökning insatserkanEn väntas motsomav

pa.

2
å Övrigt räddningstjänstsamarbeteinternationellt4D.

i internationellaföljdi övrigt regelinternationella samarbetet över-Det är en avsom
främstgällerFN-verksamheten.del den normala Detenskommelser eller en avi kärntekniskaindustriolyckortill sjöss, miljö- ellerkemikalieutsläppolje- och samt

l radiologiska olyckor.eller

i förekommer inomkemikalieutsläpp tillvid olje- ochinsatser sjössSamarbete om
I-IEL-HelsingforskonventionenNordsjön,Bonnöverenskommelsen förförramen

Östersjönl nivån. Kustbevak-den globalaoch OPRC-konventionenCOM för
frånerfarenhetenengagerad,hand blirmyndighet i förstadenningen är mensom

strandbekämpningen spelaroljeutsläppsituationer med allvarligaflertalet är att en
bådefordras i detområde. medverkanVerketsroll och detta SRV:savgörande är

bistånd iska lämnasochinom för traktatemalöpande samarbetet när sam-ramen
har inträffat.band med olyckaatt en

interna-prioritet denindustriolyckor har högfråga miljö- ellerSamarbete i om
EU-sammanhanget, i OECD:stidigare nämndai dettionella agendan. Det äger rum
ECE-konventionenförkemikalieolyckor, inomför gräns-expertgrupp omramen

rådgivandeikonsekvenser industriolyckor UNEP:söverskridande samt grupperav
Preparedness for EmergenciesAwareness anddelsfor APELL-programmet at

miljöolyckor.UNEP/DHA-enheten för Sam-Local Level, dels den gemensamma
utvecklingworkshops ocharbetsmöten ellerarbete förekommer vid möten, genom

överföring kun-inriktadverksamhetenhandböcker. hel delEn är avavnyaav
Östeuropa utvecklingsländer. OECDtill Inomtill både Central- ochskap ut-samt

sedanmellan industriländernaprinciper i samarbetevecklas vägledande an-som
bådeinsatser meddel fordras aktivavänds i andra sammanhang. SRV:sFöräven

från kommuner och andrapersonal och personal organ.egen

i baltiskautvecklingsarbete deomfattandebedriver sedanSRV 1992 stater-ett
farligt gods.åtgärder Enbåde räddningstjänst och vidgällerDet transport avna.

inom för BITS-bedrivs i Sverigeviktig i de kurserinsats SRVgör ramensom
ing-kemikalieutsläpp BITSfråga olje- ochi kemikalierisker samtprogrammet om

skepps-tidigare Svenskapår i kurser, genomförs SSPASIDA. Dessa avsom
organisationer;från ochsvenska myndigheterprovningsanstalten med ärexperter

Östeuropa.från ochfrån Central-personal utvecklingsländerna ochinriktade

förmåganupprätthållafordras förde insatser IAEAförSRV attgenomsvarar som
På nordiskaolyckor. detkärntekniska eller radiologiskabiståndsinsatser vidtill
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planet finns äldre samarbetsavtal. avtal harDetta moderniserats,ett det avslu-men
tande arbetet med nordiskt samarbetsavtal blockeras Danmark.ett Närnyttav av
avtalet undertecknas fordras nordiskt arbete för utveckla samverkans-ett att
formerna inom område.detta

D. 7 Internationella jiedsfrämjande och
Vhumanitära insatser

D. 7.1 Naturkatastrofer och humanitära insatser

Vid jordbävningskatastrofen i Armenien i december 1988 genomförde SRV en
insats regeringens uppdrag. Erfarenheterna frånstörre denna insats delvar en av

grunden för riksdagens beslut inriktningen1990 svensk beredskap förom av en
räddningsinsatser vid katastrofer i andra länder. Beredskapen skulle förskapas si-
tuationer där insatserna inte genomförs i enlighet med gällande internationella
överenskommelser eller i redan etablerade internationella former. fickSRV ett
sammanhållande för insatsberedskapen inom räddningstjänstens område.ansvar
Räddningsinsatsema skulle genomföras inom för ordinarieSRV:s verksam-ramen
het, regeringen skulle fatta beslut varje enskild insats. 3men om

Regeringen uppdrog i december begäran1991 FNss jlyk-UNHCRav
tingkommissariai hållaSRV beredskap för kunna flyktingkommis-att atten ge
sarien stöd med logistik och kommunikation vid akuta flyktingkatastrofer. Denna
beredskap skulle i möjliga utsträckning upprätthållas inom för bered-största ramen
skapen för räddningsinsatser vid katastrofer utomlands.

SRV:s beredskap för hjälpinsatser med personal och utrustning har utvecklats suc-
cessivt och tjugo insatser har genomförts sedan årän 1990. räddningsstyr-Enmer
ka, består 5-100 beroende behovet i det enskilda fallet, kansom av personer
snabbt organiseras och för de räddningsinsatser jord-behövs vidutrustas t.ex.som
bävningar, översvämningar, skogsbränder eller kemikalieolyckor. läm-Styrkan kan

landet inom timmar10-12 och verka under dagar beroende14na utan att vara av
förläggning, förplägnad, Överenskom-materielunderhåll och radiokommunikation.
melser tjänstgöring finns med räddningstjänstpersonal i antal kommunerettom

med hundförare, hälso- och sjukvårdspersonal och radiooperatörer.samt

harDHA utvecklat med UNDAC Stand-by UnitedTeams Nations Di-ett system
Assessment and Co-ordination Teams, ska kunna stödsaster förettsom vara

lokala och nationella räddningsorgan i länder drabbas i första hand naturka-som av
tastrofer och där internationell hjälp behövs för bedömningen hjälpbehov ochav
koordinering insatserna. någraställer frånSRV tjänstemän frånverket och denav
kommunala räddningstjänsten till förfogande. har ständigDessa beredskap och ska



fåttkatastrofområde. Samtliga harpåbörja tillfyra timmar kunnainom ett enresan
uppgiften.särskild utbildning för

ochbehovoch UNHCR:still DHA:shar successivtberedskapSRV:s anpassats
således struktur DHAberedskapsområden deni harverksamhet. Indelningen som

räddningsinsat-beredskap förhjälpinsatser, nämligensamordninganvänder för av
och förförnödenhetsinsatserflyktingkatastrofer, förför vid akutahjälpinsatserser,

närvarandebedriver förochUNHCR WHOexpeninsatser. SRV, SIDA, DHA, ett
akuta flyktingkatastro-service packages förutveckling s.k.syftar tillarbete avsom

räddningsinsatser.internationellautvecklingsarbete sker förmotsvarandefer. Ett
Jl/Iilitaty-kallat MCDAkonceptutvecklas för närvarandeDHAInom även ett

militärt-civiltfördjupaRelief med syñeCivil Defence Assets Disasterin ettatt
och NATO.hand mellansamarbete i första FN

Försvarsde-Utrikes- ochinsatser beredsRegeringens beslut gemensamt avom
från det svenska ka-direktmedelFinansieringen har skerpartementen. genom

genomfö-från i huvudsak UNHCR.ersättningar Förtastrofanslaget eller genom
och SRV.randet svenska insatserna SIDAde svararav

programplanearbeteochUtrednings-7.2D.

Inledning

överlämnat be-flyktinghjälp harkatastrof- ochcivila insatser förUtredningen om
och flyk-internationell katastrof-Svenska f0"rtänkandet 1995:72SOU insatserl

i redovisade be-i betänkandetanalys och förslag.tinghjälp kartläggning, Den-
övervägandenaförunderlagefterfrågan svenska insatserdömningen utgör ettav

myndighetersolikahjälpverksamhet,genomförandet svenskföransvaret av enom
civil ka-specialenhet förorganisationenplaceringen iroller Försvaretssamt av

tastrofhjälp SWEDRELIEF.

ÖCB inför försvars-förberedelsearbetetförredovisar sina uppdrag inom ramen
försvaretdet civilatill åtgärderi Förslagbeslutet hösten 1996 inomrapporten

och SIDASRVinternationella och humanitäraavseende insatser.
sedan kom-skrivelser, vilkaredovisas i särskildasynpunkter,awikandehar som

ÖCB.menterats av

flyktinghjälpför katastrof- ochUtredningen civila insatserom

erfaren-flyktinghjälp visarkatastrof- ochEnligt civila insatser förUtredningen om
naturkatastrofervidsvensk personalefterfrågan hjälpinsatser medheterna att

tillräckliganärområde inte harvårt självaföreligger framför i de länder iallt som
frånefterfrågan svensk personal FN-gäller flyktinghjälpendetNär ärresurser.



sida framför allt dessa i början omfattande insatsnär inte har till-organens av en
räcklig kapacitet till. Enligt de internationella organisationerna erfa-att taegen är
renheterna svenska myndigheters och ideella hjälporganisationers insatser myck-av

goda. enligtDetta utredningen bidragandeet är orsak till efterfrågan påatten
svenska insatser längre period torde komma öka.över Utred-sammantaget atten
ningen framhåller flera faktorer for enskilda ländersatt medverkansätter gränser
med personal och utrustning. Erfarenheten visar bl.a. det råder konkurrensatt en
mellan länder i katastrofsituation vill hjälpa till. Efterfrågan påverkas ocksåsom en

den finns använda katastrofområdetssträvan lokalaattav som resurser.

Enligt utredningen visar erfarenheterna från den svenska hjälpverksamheten detatt
åtskilligtfinns civilamed och militära går använda i katastrof- ochattresurser som

flyktinghjälpen utomlands. samlatEtt kontaktarbete visar bredden i den hjälp-
verksamhet Sverige kan bidra med. blir ocksåDet lättare för aktörerna utanförsom
landet utnyttja de svenska de inte behöveratt förhandla med fleraresurserna om
svenska hjälporgan.

Utredningen genomförandet statliga hjälpinsatser bör ske under led-attanser av
ning statlig myndighet, har sammanhållande Eltersom detettav en ärsom ansvar.
fråga humanitära insatser inom det civila området det enligt utredningenärom na-
turligt ledningen civil myndighet. SRV haratt utövas omfattandeav en numera
erfarenheter internationell katastrof- flyktinghjälp.och föreslårUtredningenav att
SRV ska i uppdrag for genomförandet räddningsinsatser, miljö-att svara av
skyddsinsatser och insatser inom flyktinghjälpens område. Enligt utredningen ford-

insatser återuppbyggnadför och utveckling planering denrar äntypen annan av
akuta katastrothjälpen. Utredningen för dessa insatser börmer att ansvaretanser

ligga SIDA. Utredningen föreslår vidare verksamheten vid SWEDRELIEFatt
ska föras till SRV. Genom förändringar iöver organisation och verksamhets-nu

former bör de SRV och SWEDRELIEF förfogar etter handöverresurser som
kunna till såvarandra det samlade värdet beredskapen och insatser-attanpassas av

ökar.na

Utredningen det angeläget vid sammansättningen de hjälp-svenskaattanser av
styrkorna säkerställa den flexibilitet under de gångna årens verksamhet visatsom
sig avgörande fördel. särskildaBegreppet civila insatsstyrkor börvara en ettavse

innebär hjälporganen utarbetar modellersystem för hjälpstyrkor för olikaattsom
slag typinsatser. Utredningen föreslår SRV får i samråduppdrag i medattav att
SIDA och andra berörda utarbeta förslag till modeller for hjälpstyrkor förettorgan
olika insatser.typer av

Utvecklingen går enligt utredningen ökat behov specialister olikamot ett av av
slag. Sveriges hjälpinsatser har hittills präglats hög professionalitet och stortav

hos alla deltagare. All medverkan frivillig. Utredningen framhållerärengagemang
erfarenheten hittills visar det med denna frivillighetatt varit förhållandevisävenatt

lätt finna lämplig personal till de svenska civila hjälpstyrkornaatt utomlands.

Enligt utredningens mening finns det sannolikt några långsiktigt håll-om en mer
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kunskapbar det framtida behovet pliktpersonal for svenska hjälpinsatserom av
utomlands. i dagslägetAtt söka bedöma hur många civilpliktiga i olika tids-som
perspektiv kan frågakomma i enligt utredningen knappast möjligt.är

ökad samverkanEn mellan civila och militära bör enligt utredningen iskeorgan
katastrofsituationer sådan karaktär de fordrar både humanitära insat-är attsom av

civila hjälpstyrkor och fredsbevarande insatser militära enheter. Samver-ser av av
ikan Sverige omfattar förberedelser for åtgärderde ska vidtas hjälpbehö-i desom

vande länderna, och dessa förberedelser i huvudsak planering verksamhe-avser av
och utbildning personal. Utredningen utbildning för civila ochten attav anser en

militära insatser bör inriktas i huvudsak följande lyra personalkategorier:

Ledningspersonal olikapå nivåer;
Experter olika slag;av
Övrig personal de fredyrämjande styrkorna;i och
Personal ska internationella staber ellertjänstgöra isom som
observatörer, förhandlare m. m.

kunskapsområdenDe i utbildningen bör inriktas på följande:stort ärsom

D De civila respektive militära sakområdena;
fredsfrämjandeDet utformning ochisystemets stort;

Insatsmiljön katastrofområden.i

Utredningen föreslår SRV, Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Militär-att
högskolan får i uppdrag tillsammans utarbeta förslag till utbildning for denatt ett
fredsfrämjande verksamheten. Det enligt utredningen naturligt myndigheternaär att

sinai överväganden därutöver beaktar den roll SIDA beslutar Sandö U-attsom
ska biståndsutbildningenha inom i Sverige. gäller intecentrum Det minst förbe-att

reda den berörda personalen infor de insatser inom katastrofhjälpens syf-ram som
till återuppbyggnad och utveckling.tar

Principbeslutet totalförsvarets utvecklingom

Statsmaktema framhåller i principbeslutet år totalförsvarets1995 utvecklingom
åren 1997-201 det civila försvarets vidgade uppgifter ska kunnaatt en attav vara
genomföra internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. propositionenI

1995/96: 12 Totalförsvar förnyelse framhållsi viktig uppgift för detatt en annan
civila försvaret bygga och vidta andra förberedelserär för kun-att attupp resurser

delta i fredsfrämjande och humanitära insatser utomlands. ligger enligtDetna pro-
positionen i Sveriges intresse detta kunna bidra till fred och säkerhet isättatt
vår omvärld. Också denna uppgift påverkabör utformningen beredskapsåtgär-av

inomdema det civila försvaret.



ÖCB:s Internationellaprogramplan insatser-

ÖCB verk-det civila försvaretsframhåller programplanen den helhetssyni att
den förmå-förespråkar dels de ochbetydersamhet statsmakterna att resursersom

tillgång såväli höjdskainom det civila försvaretbyggs enses somuppga som
civilafredstid, detpåfrestningar i delsvid nationellaberedskap och krig attsom

också betraktaskrissituationer skaförmåga nationellaförsvarets hanteraatt som en
insat-fredsfrämjande och humanitärainternationellai bruk vidkan tassomresurs

ÖCB använda de verk-möjligheternaenligt utvecklahandlarDet attattomser.
freds-internationellacivila försvaret förfinns inom detsamheter och resurser som

ändamål.humanitärafrämjande och

ÖCB och materiellacivila försvaret personellafinns det inom detEnligt resurser
internationellastödjatillvara förerfarenheter kankompetens och atttassamt som

det civi-olikasamordning dessafredsfrämjande och humanitära. En resurser gerav
kan före-aktivitetermedverka i olika slagökade möjligheterförsvaret att som

sikt tillkonflikter. bidrarkriser ochmöjligt hantera Dettabygga och detgöra att
internatio-nationellt ochliknande situationeri hanterahöja kompetensen attatt
internatio-europeiska ochsyftet stärka dennellt. Det äryttersta att gemensamma
situation.säkerhetspolitiskatill Sverigesinnebär tillskottnella säkerheten, vilket ett

humanitäraochfredsfrämjandeför internationellacivila försvaretsDet resurser
ÖCB civilaframhåller vidare.professionalism, Detinsatster ska kännetecknas av

multinationellabåde multifunktionella ochförmåga verka iförsvaret ska ha att
iför och kompetensbl.a. förberedelsersammanhang. ställer kravDetta att sam-

ländersmed andrabåde militära enhetersvenska och utländskaverka med samt
insatser.humanitärainternationella fredsfrämjande ochförresurser

övergripande inriktninginternationella uppgiften fordrarFullgörandet den enav
kännedomverksamhet,internationellasamordning det civila försvaretsoch omav

samordnadforandra förberedelserplanering ochtillgängliga samt an-resurser
ochfredsfrämjande hu-olikaivändning det civila försvarets typerresurser avav

manitära insatser.

hjälpinsatserför internationellautvecklingenförutsättning för ärEn resurserav
ÖCB faktisktinsatseranalys vilka behovenligt det görsatt somaven noggrann av

ÖCB inför detomfång. vidare detföreligger med avseende och atttyper anser
uppgift be-internationellautveckling civila försvaretsfortsatta med detarbetet av

fredsfrämjande ochinternationellafördjupad undersökning behovethövs avaven
ÖCB föreslår också klargörsdetfrån civilahumanitära insatser det försvaret. att

ska ske.användas och hur detvilka ska kunnasomresurser

nuvarande fördel-följa denansvarsfördelningen börövergripande roll- ochDen
ÖCB samladeandra ord ha detcivila försvaret. bör medningen inom det ansvaret

verk-civila försvaretssamordningen detövergripande inriktningen ochför den av
funktions-Varjehumanitära insatser.fredsfrämjande ochsamhet för internationella

ÖCB:s civilmedverka.mening hur den kan Enmyndighet ska enligtansvarig ange
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ÖCBinternationell insatsstyrka bör skapas i form vilande föreslår attav en resurs.
viddet SWEDINT internationellaFörsvarets lyder under arméled-centrum som-

ningen samlokaliseras civil enhet med för administrera ochatten ansvar genom--
fora uppbyggnaden den civila internationella insatsstyrkan för utvecklasamt attav

ÖCBoch samordna utbildnings- och övningsaktiviteter. föreslår vidare en gemen-
beredningsgrupp med för myndigheten och Försvarsmakten.representantersam

Företrädare för andra myndigheter ska kunna knytas tilläven gruppen.

ÖCBredovisade förslagenDe förändrar eller upphäver enligt inte existerande an-
svarsförhållanden eller former för internationellt arbete hos myndigheter med upp-
gifter inom det civila försvaret.

ÖCBZS7.3 SRD. Vss synpunkter på rapport

framhållerSRV i sina synpunkter totalförsvaret bör verksamhet ochatt ses som en
ÖCBinte organisation. finns någradärför inteDet skäl för förattsom en svara en

övergripande inriktning och samordning det civila försvarets verksamheter förav
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. finns inomDe resurser som
totalförsvaret för beredskapsändamål bör kunna utnyttjas effektivt det behövs.när

kan inte heller någraSRV skäl for införa civil enhet vid SWEDINT föratt attse en
administrera och genomföra uppbyggnaden den civila internationella styrkan. Enav
civil myndighet bör för administration och uppbyggnad den civila interna-svara av
tionella styrkan. uppgiftDenna kan med fördel läggas SRV, inte minst bak-mot
grund den hjälpverksamhet och den samverkan med internationel-ägerav som rum

och nationella humanitära hjälporganisationer har etablerats. humanitä-Densom
verksamheten genomförs enligt SRV normalt i samverkan med nationella ochra

lokala civila och kommer i slutskedet helt överlämnas till dessa. Detatt ärorgan
mycket liten sannolikhet för multifunktionella, blandade civila och militäraatt re-

i och någonsinstyrka, kommer för in-attsurser en samma avropas cn gemensam
sats.

åtgärderSRV for användning den civila försvarsverksamhetensattanser av resur-
bör till den samordning och de planerings- och beredningsformerser anpassas som

gäller för svenska insatser för internationell katastrof- och flyktinghjälp i sin helhet
föroch samarbetet med de internationella hjälporganisationerna. behövs därförDet
någoninte särskild "totalförsvarets beredningsgrupp".

ÖCBssD. 7.4 SIDA synpunkter på rapport:s

instämmerSIDA i sina synpunkter i ambitionen öka utnyttjandetrapporten att
svenska internationellai fredsfrämjande och humanitära insatser. Deav resurser

myndigheter besitter relevant kompetens enligt SIDA redan idag insat-görsom en
inom det internationella hjälparbetet. ytterligareFör bredda basen förattser utnytt-
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personellainventering ochi detta arbete, fyller denjande svenska avresurserav
ÖCB inventering börpåbörjats behov.materiella Dennastortettresurser som av

så koppling tillmed ochenligt ske i samarbete SRV SIDASIDA näranära att en
efterfrågan blir möjlig.den internationella

övergripande samordning detill det därutöver behövstveksamtSIDA är avenom
myndigheternasAvgränsningsproblemencivila humanitära insatserna. gentemot or-
uttalar vidaretorde betydande. SIDAdinarie internationella verksamhet storvara

och till följd-civil internationell insatsstyrkatill förslaget skapatveksamhet att en
för byggacivilt medtill lokaliseraförslaget SWEDINT attett nyttatt ansvarorgan

sådan styrka skulle skapaetablerandetdenna styrka. SIDA att enav enupp menar
fungerande kanaler. dettaöverlappning med befintliga, effektivt Iolycklig sam-

humanitära hjälp-bygga dendet naturligt fortsättamanhang SIDA attattser som
överföringräddningstjänsten.verksamheten kring den svenska SIDA attanser en

i utbudetskulle öka tydligheteninom till SRVverksamheten SWEDRELIEFav
medföra klara effektivitetsvinster.och

utvecklingsin-kringdebatten fokuseras enligt SIDA alltmerinternationellaDen ett
-biståndets områ-katastrofbistånd kompetens inomriktat vilket ställer krav .stora

hjälpinsatser. sigoch genomför internationella Detde för dem planerar tersom
finns etablerade.härvid naturligt bygga vidare de kanaleratt som

Även berednings-inför förslaget "totalförsvaretsuttalar tveksamhetSIDA om en
ska ha utförs förarbetsuppgifter det tänktgrupp". närva-De är att gruppensom

olika myndigheter.inom regeringskansliet ochrande till delstor av

ÖCB:s ochkommentarer till SR SIDA:sVssD. 7.5

synpunkter

ÖCB för civila försva-framhåller de uppgifter deti sina kommentarer att en av nya
genomföracivila försvaret ska kunnastatsmakterna beslutat detärret attsom om

Eftersom uppgifteninternationella fredsfrämjande humanitära insatser.och är ny
mål sökaoch medel. angelägetbehöver den utvecklas med avseende Det är att

den framtida utveck-insikt handlingsmöjligheter inför de kravskapa och somom
försvaretsställa. civilalingen internationella insatser kan komma Detatt resur-av

materiellade personella ochomfattar den organisation, den kompetens samtser
försvarsorganisationer och andratillgångar civila myndigheter, frivilligadesom

förorganisationer något beredskapsuppgiñer har eller byggermed slag attuppav
möjligheternahandlar utvecklakunna lösa sina beredskapsuppgifter. Det attattom

det civilafinns inomanvända den kompetens, de verksamheter och de resurser som
innehålletkatastrotbistånd inriktningen och iförsvaret inte enbart elleroch omom

biståndsverksamhetenden svenska i sin helhet.

ÖCB internatio-gäller denenligt naturligt ansvarsfördelningenDet är att som nya
inom det civila försvaret.nella uppgiften följer den fördelning i gällerstort som
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samordning ligga denför övergripande inriktning och bör därförAnsvaret
myndighet har samordningsansvaret inom det civila försvaret, medan de ñmk-som

åtgärder sina respektivetionsansvariga myndigheterna bör för inomsvara m.m.
områden.

ÖCB åt-erinrar sina också regeringen efterfrågat förslag tilli synpunkter attom
gärder civil militär i multifunktionella insatser förslagför och samverkannära samt

kostnadsefektivttill organisatoriska lösningar möjligheter snabbt ochattsom ger
förfrågningar framhållitoch behov. Försvarsutskottet haruppkomnareagera

militä-utbildning ske för utveckling samverkan mellan civila ochbl.a. skaatt en av
styrkor i multiñmlctionella Förslagen berednings-insatser. om en gemensamra

civila intemationel-civil enhet vid och uppbyggnaden denSWEDINTgrupp, en av
ÖCB åtgärder både främjar civil-militära samord-styrkan enligt denutgör som

ändamålsenliganingen och enkla, kostnadseffektiva och i detta skede.är
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Bilaga E

påAnsvar och organisation
nivåcentral inom civilt försvar

och fredsriiddningstjiinst
någrai andra länder

Bilagan har utarbetats for utredningen Hedström,Key SRVav

I DanmarkE.

beredskapslagen,Genom trädde i kraft åstadkomden januari danska1 1993,som
myndigheter integrering civilforsvar och brandväsen statlig och kommunalen av
nivå under beteckningen räddningsberedskap.

Räddningsberedskapen hör till Inrikesministeriets ansvarsområde ärsom en av- -
fyra delar i det danska totalförsvaret. del det militära försvaret,En ärannan som

Övrigatillhör Försvarsministeriets ansvarsområde. icke-militära delar totalför-av
polisen, hör Justitiedepartementets ansvarsområdetill ochsvaret utgörs av som

civiladen beredskapen, hör till olika ministeriers områden.som

Enligt beredskapslagen inrikesministern högsta administrativa myndighet forär
den statliga räddningsberedskapen. också tillsynHan den kommunalautövar över
räddningsberedskapen.

Samtidigt beredskapslagen trädde kraft organiserades Beredskapsstyrelsen,som
Civilforsvarsstyrelsen och Statens brandinspektion.ersattesom

Inrikesministern kan bemyndiga Beredskapsstyrelsen tillsynen denutöva överatt
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kommunala räddningsberedskapen. Beredskapsstyrelsen ocksåleder den statliga
räddningsberedskapen rådoch till övriga myndigheter i frågor rädd-rörger som
ningsberedskapen och den civila beredskapen. Beredskapsstyrelsen har det yttersta

for åtgärdersamordna de skall vidtas inom for den civilaansvaret att som ramen
beredskapen.

framgåttSom begreppet den civila beredskapen emellertid inte medär synonymt
det svenska uttrycket totalförsvarets civila del. Civil beredskap i Danmark deavser
åtgärder vidtas för begränsa de administrativa, ekonomiska försörj-ochattsom
ningsmässiga följderna krigsforhållanden, så så långt möjligtsamhället skallattav
kunna fungera sådanaunder förhållanden.även

Sammanfattning

ÖCB:sUppgifter både SRV:s och fullgörs i Danmark Bered-motsvararsom av
skapsstyrelsen, hör till verksamhetsområde.Inrikesministerietssom

E.2 Finland

Finland gårI brand- och räddningsväsendet, räddningstjänsten befolknings-och
skyddet under den allmänna benämningen räddningsforvaltningen. sköterDen om
medborgarnas säkerhet förhindra bränder och andra olyckor. olyck-Omattgenom

inträffar avvärjer och begränsar räddningsmyndigheterna följderna dessa.or av

Räddningsforvaltningens högsta ledning, styrning och övervakning ankommer
Inrikesministeriet och dess räddningsavdelning.

Till civila aktiviteter räknas i finskadet begreppet försvar hör rädd-som
ningstjänst och befolkningsskydd, ordning och säkerhet, gränsbevakning for-samt
sörjningsberedskap. försörjningsberedskapenFör emellertid delat mel-är ansvaret
lan flera ministerier. samlingsbeteckningBegreppet for ekonomiskt försvar,är en
social- hälsovårdoch forsvarsinformation och övrig information. Förutomsamt
Inrikesministeriet har Handel- och industriministeriet, Försvarsministeriet, Trafik-
ministeriet Social- hälsovårdsministerietoch dessadet centrala forsamt ansvaret
aktiviteter.

Sammanfattning

ÖCB:sUppgifter både SRV:s och fullgörs i Finland Inrikesmi-motsvararsom av
nisteriet.



3E. Norge

och ska-åtgärder minskacivil beredskap de vidtas för förlusterI Norge är attsom
försörjnings-i krig för begränsa de administrativa, ekonomiska ochdor samt att

krigsförhållanden, så så långt möjligt kanmässiga följderna samhälletattav som
sådana förhållanden.fungera underäven

områden:civila beredskapen indelad iDen är sex

Administrativ beredskap;
sjukvårdsberedskap;Hälso- och

Ekonomisk beredskap;
Civilförsvar;
Polisverksamhet;
Ekonomisk beredskap.

verksamhets-Direktoratet beredskap tillhör Justitiedepartementetsfor sivilt som-
beredska-område civilahar det övergripande för all samordning denansvaret av-

beredskapsåtgärdema olikade direkta emellertid radFör organsvarar enpen.
nivåer.olika

pågår civila be-reformarbete i modernisera effektivisera denför ochNorgeEtt att
redskapen.

Direktoratet samhälletfor brann- eksplosjonsvern har till uppgift säkra motattog
till deolyckor explosioner skalloch skador förorsakade bränder och attsamtav se

åtgärder utnyttjassamhället investerar i beredskap och förebygganderesurser som
riktigt Direktoratet hanterar ärenden faller underett sätt. som

brannvem;Lov om
i El under trykk;brannfarlige vaesker ochLov samtom varer gasser

CJ eksplosiveLov om varer.

föregångarei Direktoratet ansvarsområde jämföras med Statenskan SRV:snärmast
brandnämnd, i Sverige handhasmed tillägg den verksamhet Sprängäm-l av som av

arbetsdeparte-nesinspektionen. Verksamheten finansieras Kommunal- ochöver
del statsbudgeten.mentets av

Sammanfattning

ÖCB:s bered-siviltUppgifter fullgörs i Direktoratet forNorgemotsvararsom av
verksamhetUppgifter delar fredsinriktadeskap. SRV:smotsvarar storasom av

fullgörs Direktoratet for brann- eksplosjonsvem.av og



NederländernaE. 4

Nederländerna världens tätbefolkade länder. finns världensDärär ett mestav
koncentration petrokemisk industri. Genom landetstörsta transporteras storaav

mängder farligt gods järnvägar och Flygtrafik ochvägar, vattenvägar. annan
trañk mycket omfattande. Från Nordsjön hotar och översvämningar.är stormar

Katastrofplaneringen i Nederländerna fredstida hot, samtidigt plane-styrs av som
ringen också användbar Någoni krigssituation. särskild civil organi-avses vara en
sation eller myndighet krigstida hot finns inte.mot rent

Inrikesministeriet för administrera upprätthållaoch den allmänna ord-attsvarar
ningen och säkerheten i landet. Inrikesministern har direkt inför parlamentetansvar
för sin ledning ministeriet.av

Inrikesministeriet finnsInom direktorat for brandtjänst och krishantering. Direk-ett
for policyskapande, utarbetande lagstiftning, försök ochtoratet utvär-svarar av ny

dering ocksåkan lämna direkt stöd i samband med olyckor kata-ellerstoramen
strofer.

Verksamheten brandlag och katastrofskyddslag från mitten 1980-styrs av en en av
talet. samband med ikrañträdandetI dessa lagar avskaffade Nederländerna sinav
civilforsvarsorganisation. uppgiñer överfördes till iDessa första hand de lokala
brandkårema.

Även andra ministerier Inrikesministeriet har uttryckligt for krishan-än ett ansvar
tering. Särskilt Transportministeriet har viktig roll sitt for allten genom ansvar

dammar och kanaler, spår-hamnar, och järnvägar, andrarör vägar, transport-som
medel och telekommunikationer. Miljöministeriet bl.a. i beredskapenär engagerat

kämenergiolyckor. Ekonomi- och jordbruksministerierna frågorarbetar medmot
gäller försörjningsberedskapen.som

Sammanfattning

ÖCB:sUppgiñer SRV:s och fullgörs i inomNederländerna olikamotsvararsom
ministerier. Inrikesministeriet har särskilt viktig roll.en

ipecâwnov
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