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Kommunernas uppgifter inom det civila försvaret och finansieringen av dessa
I försvarspropositionen (Prop 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med
budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93) behandlas ett antal frågor som rör
kommunernas roll i totalförsvaret och finansieringen av kommunernas nuvarande och
tillkommande uppgifter.
Regeringen föreslår att ansvaret för materielhantering (de nuvarande civilförsvarsförråden)
och personalförsörjning (rekrytering m m av civilpliktig personal) skall föras över på
kommunerna.
Vidare anförs att överförandet av dessa uppgifter "bör föregås av överläggningar med
kommunerna om den statliga ersättningen för kommunernas nya uppgifter och om
tidpunkten för överföringen". Längre fram i texten framgår att "regeringen (har) föreslagit
överföring av vissa uppgifter från staten till kommunerna för att uppnå ett samlat ansvar för
genomförandet av befolkningsskyddet och räddningstjänsten hos kommunerna.
Genomförandet av dessa åtgärder bör samordnas med införandet av ett nytt system för
statens bidragsgivningssystem för kommunernas uppgifter inom totalförsvarets civila del.
Utgångspunkten bör därvid vara att kommunerna ges full kostnadstäckning för de nya
uppgifterna".
Kommunförbundet har i olika yttranden framfört att de ekonomiska frågorna måste lösas på
ett för kommunerna tillfredsställande sätt innan nya uppgifter och ett utvidgat ansvar förs
över på kommunerna.
Detta är enligt vad vi har erfarit den viktigaste anledningen till att det sedan något år
tillbaka aviserade förslaget till ny lag om civilt försvar ännu inte föreligger. För närvarande
har vi ingen uppgift om när en ny lag kan tänkas träda i kraft. Mycket beror på hur lång tid
det tar att reda ut de ekonomiska frågorna. Tidpunkten för ett ikraftträdande torde
emellertid inte ligga före den 1 januari 1994.
Från Kommunförbundets sida fortsätter vi att bevaka frågorna om kommunernas roll och
uppgifter inom det civila försvaret. Våra diskussioner och överläggningar med
regeringskansliet om finansieringen fortsätter med oförminskad kraft.
Vi bedömer att ett väsentligt arbete med att ta fram och värdera underlag för den framtida
finansieringsmodellen måste göras under resten av innevarande år.
Vi återkommer med ytterligare information så snart något nytt av vikt kommer fram.
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