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Kommunal hantering av civilförsvarsmateriel och Statens Räddningsverks (SRV) förslag till 
avtal 
 
Försöksverksamhet med kommunal hantering av civilförsvarsmateriel har bedrivits i ett 
antal kommuner sedan några år tillbaka. 
 
I 1992 års försvarsbeslut anges att ansvaret för bl a 
materielhanteringen bör kunna överföras till kommunerna under beslutsperioden med 
början innevarande år. Utångspunkten bör därvid vara att kommunerna erhåller full 
kostnadstäckning. 
 
I avvaktan på att ny lag om civilt försvar slutligt reglerar ansvar och kostnader har (SRV) 
uprättat ett förslag till avtal - där bl a de ekonomiska mellanhavandena regleras - för de 
kommuner som berörs av den nu pågående och planerade ändringen av 
materielhanteringen. Svenska Kommunförbundet har fått avtalet för samråd. 
 
Med anledning härav har Kommunförbundet funnit anledning att informera kommunerna 
om det aktuella läget och om de bedömningar av detta som gjorts. 
 
Vi har under senare delen av januari samlat ett 20-tal representanter från kommunerna för 
att diskutera olika aspekter på kommunernas medverkan i reformarbetet. Mer än hälften av 
dessa representanter medverkar i den nu pågående försöksverksamheten. 
 
Följande slutsatser i stort noterades. 
 
-  Kommuner som medverkar i pågående verksamhet var övervägande positiva till det 
understöd och den service man får från SRV. 
 
-  Det fanns bland de närvarande en genomgående positiv syn på att kommunerna övertar 
hanteringen av civilförsvarsmaterielen från staten. 
 
-  Varje kommuns individuella förutsättningar måste emellertid noggrant värderas av 
kommunen. Bl a av detta skäl kommer Kommunförbundet inte att teckna något samråd med 
SRV om det nu aktuella avtalet. 
 
-  Intill dess ansvaret blivit avreglerat kan kommunen själv välja om man vill delta i 
verksamheten eller avstå. 
 
-  Varje kommun bör bilda sig en uppfattning om arbetsvolymen utifrån den 
förrådskapacitet man har att sköta. Man bör ställa krav på att SRV redovisar 
arbetsinnehållet. 
 
-  Merparten av de närvarande var skeptiska till det fredsnyttoavdrag på 30 procent från 
ersättningen till kommunen för hanteringskostnaden som redovisas i avtalet. Kommunen 
bör alltså bedöma om nyttoeffekten svarar mot kostnaden. Avtalet grundar sig på 
kommunens nytta av att kunna nyttja materielen i fredstid, inte på faktiskt utnyttjande, 
vilket enligt Kommunförbundets uppfattning borde vara fallet. 
 



-  Kommunen bör således själv bedöma om det lönar sig att gå med. I den bedömningen bör 
också hänsyn tas till de kostnader för eventuell konservering av lånad materiel som kan 
föregå slutlig förrådshållning. 
 
-  Om kommunen har för avsikt att lägga materielen på annat ställe än i den av SRV 
tillhandahållna förrådsbyggnaden kommer kommunen, om särskilda skäl inte föreligger, att 
få svara för förrådskostnaderna 
 
-  Det kan från räddningstjänstens synpunkt finnas skäl att överväga om förrådshanteringen 
kan ske i samverkan med annan kommunal förvaltning eller med andra kommuner. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Sven Hammarstedt, tfn 08-772 41 92 
eller Evert Zetterberg, tfn 08- 772 43 79. 
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