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Riksdagen fattade i december 1996 beslut om en ny uppgift till totalförsvaret  ”stöd till civila
samhället”. Detta innebär att totalförsvaret skall kunna utnyttjas vid svåra påfrestningar på sam-
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ABSTRACT

In December 1996 The Swedish Government decided a new assigned to the

Total Defence ”support to the civilian society”. This mean that the Total De-

fence requirement can be deployed at serious strain on the society in peace-

time. This composition evaluates the implement of this assignment on the local

level at the total defence in Gotland. How does this co-operation and planning

work, according to the new assignment between the must imported authorities:

armed forces, country administrative board Gotland, district Gotland, from the

defence review 1996 until today. The theori of this composition is based on

Evert Vedungs “eight-points-program” and I have chosen six of those points in

my composition. I have with support from those made the questions witch has

make the legacy of the foundation to the interviews of the leading persons in-

side the tree authorities. I have also examined the steering laws, decrees, rep-

orts and local common document.

The result of my evaluation has shown that there has been an implementation

of the defence review from 1996 at the Total Defence authorities on Gotland. It

has been possible because of the continuous interact between this authorities.

But, their are still some improvements to make and I describe them in my

conclusions.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19100: 1056
ChP 99-01 01-05-22 2(75)
Mj Kermith Larsson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ABSTRACT........................................................................................................1
1 INLEDNING....................................................................................................4

1.1 Problemformulering.................................................................................5
1.2 Syfte.........................................................................................................7
1.3 Avgränsningar .........................................................................................7
1.4 Uppsatsens struktur och disposition........................................................8

2. TEORI ...........................................................................................................10
2.1 Den rationella planeringen......................................................................10
2.2 Måluppfyllelseutvärdering.......................................................................11
2.3 Utvärdering av offentliga insatser...........................................................13
2.4 Åttapunktprogrammet för utvärdering.....................................................14
2.5 Litteraturgenomgång ...............................................................................20
2.6 Källor och material..................................................................................21

3. METOD.........................................................................................................22
3.1 Vetenskapligt förhållningssätt.................................................................22
3.2 Metodbeskrivning....................................................................................22
3.3 Typ och teknik vid intervjuer..................................................................24
3.4 Urval av intervjuer...................................................................................27

4. AVHANDLING............................................................................................29
1.1 Inledning................................................................................................29
4.2 Politiska krav...........................................................................................29

4.2.1 Allmänt .............................................................................................29
4.2.2 Försvarsmakten.................................................................................30
4.2.3 Länsstyrelsen....................................................................................32
4.2.4 Kommunen.......................................................................................33

4.3 Regeringens proposition 1995/96:12 ”totalförsvar i förnyelse”..............34
4.4 Försvarsutskottets betänkande 1995/96: FöU 1 ......................................36
4.5 Regeringens proposition 1996/97:4 totalförsvar i förnyelse, etapp 2......37
4.6 Gemensam grundsyn för totalförsvaret av Gotland 1995........................38
4.7 Gemensam grundsyn för totalförsvaret av Gotland 1998........................40

5. INTERVJUER...............................................................................................43
5.1 Bakgrund ...............................................................................................43
5.2 Syftesfrågan...........................................................................................43

5.2.1 Försvarsmakten.................................................................................43
5.2.2 Länsstyrelsen....................................................................................44
5.2.3 Gotlands Kommun............................................................................45

5.3 Insatsfrågan............................................................................................46
5.3.1 Försvarsmakten.................................................................................46
5.3.2 Länsstyrelsen....................................................................................48
5.3.3 Gotlands Kommun............................................................................49

5.4 Genomförandefrågan.............................................................................50
5.4.1 Försvarsmakten..............................................................................50
5.4.2 Länsstyrelsen....................................................................................51
5.4.3 Gotlands Kommun.........................................................................52

5.5 Resultatfrågan........................................................................................52
5.5.1 Försvarsmakten..............................................................................52



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19100: 1056
ChP 99-01 01-05-22 3(75)
Mj Kermith Larsson

5.5.2 Länsstyrelsen.................................................................................52
5.5.3 Gotlands Kommun............................................................................52

5.6 Effektfrågan...........................................................................................53
5.6.1 Försvarsmakten..............................................................................53
5.6.2 Länsstyrelsen.................................................................................56
5.6.3 Gotlands Kommun............................................................................57

5.7 Bedömningsfrågan.................................................................................59
5.7.1 Försvarsmakten..............................................................................59
5.7.2 Länsstyrelsen.................................................................................59
5.7.3 Gotlands Kommun.........................................................................59

6. ANALYS.......................................................................................................60
3.1 Syftesfrågan...........................................................................................60
3.2 Insatsfrågan............................................................................................61
3.3 Genomförandefrågan.............................................................................62
3.4 Resultatfrågan........................................................................................63
3.5 Effektfrågan...........................................................................................63
6.6 Bedömningsfrågan...................................................................................65

7. SLUTSATSER..........................................................................................66
8. REFLEKTION ..........................................................................................69
9. SAMMANFATTNING.................................................................................70
10. FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING...............................................73
KÄLLFÖRTECKNING....................................................................................74

Bilaga 1. Intervjufrågor



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19100: 1056
ChP 99-01 01-05-22 4(75)
Mj Kermith Larsson

1 INLEDNING

Riksdagen fattade i december 1996, i enlighet med regeringens proposition

1996/97:4 ”Totalförsvar i förnyelse- etapp 2”, beslut om att uppfylla intentio-

nerna i 1996 års totalförsvarsbeslut avseende två nya uppgifter till totalförsva-

ret: - kunna genomföra internationella fredsfrämjande insatser och - kunna ut-

nyttjas vid svåra påfrestningar på samhället i fred.1 Att ställa upp och stödja det

civila samhället har försvarsmakten alltid gjort. Det nya är att regeringen menar

att försvarsmakten tydligare skall beskriva de förmågor som finns inom organi-

sationen för att underlätta för presumtiva räddningsledare att fatta beslut om

vilka insatser som behöver göras och vad försvarsmakten då har att erbjuda,

var resurserna finns och hur man skall komma åt dem.

Stödet kan grovt delas upp i två delar. Den första delen är förmågan att ställa

upp i räddningsinsatser då räddningsledare så begär. Den andra delen är att

bistå samhället med förmågor under svåra påfrestningar på samhället i fred.

Del två är ett nytt säkerhetsbegrepp och inrymmer bland annat icke militära hot

och risker vid sidan av väpnat anfall.2 Förmågan till samverkan skall därmed

utvecklas för att uppgiften skall kunna lösas väl och resurserna bäst utnyttjas.

I och med Försvarsmaktens omstrukturering reduceras den territoriella organi-

sationen kraftigt. De högre och lägre regionala ledningsnivåerna, militärområ-

den och försvarsområden, ersätts av en regional nivå som kallas Militärdistrikt

(MD), som inom sig rymmer ett antal Militärdistriktsgrupper (MD-grupp).

Totalt reduceras de territoriella ledningsstaberna från 18st till 4st.  Jag kommer

i min studie att titta på Gotlands Militärdistrikt, hur planering och samverkan

sker på lokal nivå inom totalförsvarsuppgiften ”Stöd till civila samhället”.

                                                
1 Prop. 1995/96:12 sidan 65
2 Hot- och riskutredningen (SOU 1995:19)
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1.1 Problemformulering

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa har allmänt varit gynnsam för

Sverige som nation. I dagens politiska läge ter sig ett väpnat angrepp, som

skulle hota Sverige, osannolikt. Ett tänkbart väpnat militärt angrepp mot Sve-

rige kommer under ett antal år framåt vara starkt begränsat eftersom förutsätt-

ningarna inte längre finns i vårt närområde. Speciellt gäller detta förmågan till

kustinvasion. De direkta kraven som i närtid finns för totalförsvaret är främst

att hävda territoriell integritet. Vidare att hantera de påfrestningar som kan följa

vid kriser i vårt närområde samt att stödja vårt internationella säkerhetspoli-

tiska engagemang. Om det skulle uppstå en händelse som utvecklar sig till ett

angreppshot mot Sverige bör vi få en betydande politisk och militär förvarning.

EU-medlemskapet innebär för oss ökade möjligheter att hantera eventuella

försörjningskriser.

Totalförsvaret bör även utformas för att kunna bidra till att hantera svåra natio-

nella påfrestningar och katastrofer, tex. svåra miljöolyckor, terrorism, stora

flyktingströmmar liksom övriga allvarliga störningar i samhällets infrastruktur.

Ett vidgat säkerhetsbegrepp, som rymmer icke-militära hot och risker vid sidan

av väpnade anfall, skall styra totalförsvarets uppgifter.

Detta innebär att vi bör eftersträva en helhetssyn för att vi skall kunna utnyttja

samhällets samlade resurser för att hantera hot och risker i såväl krig som fred.

Att betrakta säkerhet endast i militärt perspektiv är på gränsen till ett förlegat

sätt. Det civila försvaret skall bidra till att hantera svåra nationella icke-militära

påfrestningar. Genom samverkan mellan det militära och det civila försvaret i

fred på samma sätt som skall ske i krig uppnår vi större effektivitet till lägre

kostnad i vår strävan att stärka den samlade nationella säkerheten. Med denna

helhetssyn anser regeringen att den fullföljer folkförsvarstanken i en tid av nya

hot och nationella påfrestningar.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19100: 1056
ChP 99-01 01-05-22 6(75)
Mj Kermith Larsson

Försvarsmakten har sedan länge, genom sin närvaro på Gotland, bidragit till

säkerhet och trygghet, direkt för människor på ön, både i säkerhetspolitisk och

ekonomisk mening. Det senare inte bara genom att ge arbetstillfällen, utan

också genom vardagssamverkan och sambruk av resurser med myndigheter

och organisationer. Säkerhetspolitiskt handlar det om den nya hotbilden och

dess hantering. 3 Gotland är en geografisk del av Sverige, även för en angripare.

Trygghet är att kunna möta också detta och här kommer försvarsmaktens när-

varo och förmåga in som en omistlig del i hela samhällets krishanteringsför-

måga.

Den nya hotbilden innebär att Gotlands sårbarhet kan komma att utnyttjas eller

att svåra störningar inträffar av annan orsak. I den gemensamma grundsynen

för totalförsvaret av Gotland sätts som mål att hela Gotland ska ha god bered-

skap inför de hot som kan bli aktuella, inklusive svåra påfrestningar på sam-

hället i fred. Denna beredskap bygger på ett Gotland med en positiv utveckling

av livskvalitén i alla dess dimensioner. Att försvarsmakten kan bidra i detta

större perspektiv är särskilt tydligt på Gotland. Därför torde historiskt sätt

grundförutsättningarna vara mycket goda att just här utveckla försvarsmaktens

nya samhällsroll. Detta skulle i sin tur kunna utgöra ett bra exempel för andra

militärdistrikt hur denna samverkan och planering genomförs.

Den gemensamma grundsynen generellt för totalförsvaret av Gotland handlar

om hur en god beredskap mot olika hot ska kunna skapas genom samverkan

mellan alla aktörer i samhället. I nuvarande läge, med en bredare och mer

komplicerad hotbild, som kräver en allomfattande beredskap och förmåga i

hela samhället, blir totalförsvaret roll i samhället mer mångfasetterad. Hur

denna samverkan fungerar mellan myndigheterna vill jag i min uppsats utvär-

dera och då med försvarsbeslutet 1996 som grund för mitt arbete.

                                                
3 Hot- och Riskutredningen (SOU 1995:19)



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19100: 1056
ChP 99-01 01-05-22 7(75)
Mj Kermith Larsson

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att utifrån försvarsbeslutet 1996 utvärdera resul-

tatet av politikernas beslut i frågor som rör uppgiften ”stöd till civila samhället”

på lokal nivå. Vidare skall uppsatsen utvärdera hur  denna implementering

skett i form av samverkan och planering mellan Försvarsmakten, Gotlands

Kommun och Länsstyrelsen Gotland, från 1996 och fram till idag.

- Hur sker denna planering och samverkan inom totalförsvaret på Gotland?

- Hur har arbetet bedrivits inom ramen för uppgiften ”stöd till civila samhäl-

let”?

- Är försvarsbeslutet 1996 implementerat vid totalförsvarsmyndigheterna på

Gotland?

1.3 Avgränsningar

Jag har valt att titta på samverkan och planering mellan de lokala myndighe-

terna på Gotland med motiveringen att en ö ofta fungerar som ett samhälle i

miniatyr. Gotlands läge mitt i Östersjön rymmer både isolering och utsatthet,

men också korta avstånd mellan människor och myndigheter. Historiskt sätt

har försvarsviljan alltid varit mycket hög och detta beror förmodligen på de

otaliga krig som härjat på ön. Gotland har också tillhört andra nationer som

Ryssland och Danmark. Detta har bidragit till att man i generationer har sam-

verkat och varit delaktig i försvaret av ön i någon form, exempelvis i försvars-

organisationer och i hemvärnet.

Jag kommer att titta på tidperioden 1996 och den planeringsprocess som då

fanns och över försvarsbeslutet fram till idag för att även få med omstrukture-

ringen, vilket troligtvis även det, påverkat samverkan och planerings processen.
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1.4 Uppsatsens struktur och disposition

Inledningsvis i kapitel 1 kommer jag att redovisa de utgångsvärden som denna

uppsats grundar sig på, uppsatsens syfte och de olika frågeställningar som den

föranlett.

I kapitel 2 beskriver jag och resonerar kring olika teorier om utvärdering. Jag

kommer sedan att välja teori och motivera valet av denna. Vidare kommer jag

att beskriva de källor och materiel som ligger till grund för min uppsats.

I kapitel 3 redogör jag för den metod jag valt och hur jag genomför intervju-

erna och vilka jag valt att intervjua.

I kapitel 4 går jag igenom propositionen, betänkandet samt de lagar och för-

ordningar som utgör grunden för samverkan och planering inom ramen för

uppgiften ”Stöd till civila samhället”.

Därefter kommer jag att studera de gemensamma dokument som har tagits

fram för en enig syn avseende totalförsvaret av Gotland mellan i första hand

Försvarsmakten, Länsstyrelsen och Gotlands Kommun. Detta i syfte att klar-

lägga och försöka identifiera nyckelpersoner som genom sin placering och per-

sonliga attityd har haft inflytande på den samverkan och planering som ligger

till grund för implementeringen av politikernas mål och resultatstyrning.

I kapitel 5 kommer jag att redovisa de kvalitativa öppna djupintervjuer som jag

gjort med utvalda personer i syfte att beskriva den verkliga situationen och

kunna göra en utvärdering av dessa.

I kapitel 6 gör jag en analys av de intervjuer jag genomfört utifrån Vedungs

åttapunktsprogram.

I kapitel 7 lyfter jag fram slutsatserna från analysen och jämför dessa med de

frågor som jag ställde i kapitel 1.
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I kapitel 8 reflekterar jag över den teori som jag använt mig av och de lärdomar

jag gjort utifrån arbetet med uppsatsen.

I kapitel 9 sammanfattar jag de viktigaste resultatet av min uppsats.

I kapitel 10 redovisar jag förslag till en eventuell framtida forskning.
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2. TEORI

2.1 Den rationella planeringen

Jag kommer nu att resonera kring två olika teorier om utvärdering. Jag börjar

med den teorin som utvecklas av Abdul Khakee.  Han tar i sin bok upp teorin

om den rationella planeringen4. Han förutsätter att planeringen är en stegvis

välordnad process där varje steg svarar för en bestämd uppgift. Processen byg-

ger på instrumentell rationalitet där beslutsfattare bestämmer målen och profes-

sionella planerare eller andra experter därefter formulerar flera olika planer.

Teoretiskt kan planerarna formulera en enda plan som uppfyller alla värden

som uttrycks i målen. I praktiken finns dock begränsningar  både vad

gäller resurser och kunskap, vilket medför att planerarna utvecklar alternativa

planer som var och en strävar efter att uppfylla så många mål som möjligt.

Den instrumentella rationaliteten innebär att man söker den mest fördelaktiga

kombinationen mellan resursanvändning och måluppfyllelse, vilket kräver en

välplanerad användning av resurser samt att målen är väl preciserade.

Utvärderingen i den rationella planeringen motsvarar det som man i systemve-

tenskap kallar optimering. Enligt Khakee är utvärdering och planering  oskil-

jaktiga begrepp. Det är anmärkningsvärt att begreppet ”utvärdering” inte alltid

förekommer i standardverken om rationell planering.

Khakee för fram ett exempel från Faludi5. Däremot uppmärksammar Faludi

enligt Khakee begreppet optimering. Faludi medger att det finns flera orsaker

till att man inte kan formulera ett optimalt program: problemen är dåligt defini-

erade och många mål kan endast definieras kvalitativt. Sambandet mellan mål

och medel är svagt på grund av värderingsosäkerhet och kunskapsknapphet och

att målformuleringen inte uteslutande är en analytisk process, den innehåller

också en hel del politik.

                                                
4 Khakee Abdul. Samhällsplanering. Sida 25.
5 Enligt Khakee av Falludi 1973.
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Förespråkare av den rationella planeringsansatsen menar att trots dessa be-

gränsningar bör en utvärdering så långt det är möjligt efterlikna optimerings-

förfarandet. På så sätt synliggörs alla antaganden och ny kunskap

alstras, vilket leder till bättre inlärning och att man lättare kan finna en lösning

på olika problem.

2.2 Måluppfyllelseutvärdering

Evert Vedung tar i sin bok ”Utvärdering i politik och förvaltning” upp två

stycken grundfrågor utifrån en måluppfyllelseanalys: stämmer utfallet överens

med de ursprungliga målen? Beror detta i så fall på insatsen? De två momenten

kan kallas ”mätning mot mål” och ”effektmätning”6. Denna modell är osed-

vanligt tydlig och föredömligt enkel. Det första är att en utvärderare måste

klara ut hur målen för styrningen skall se ut. Därefter kan man ställa frågor om

målen i praktiken har uppnåtts och om insatsen i så fall bidragit till måluppfyl-

lelsen. Denna modell gör anspråk på att erbjuda en objektiv lösning på mått-

stocksproblemet vid utvärdering. Anhängarna till denna modell hävdar att

måttstocken bör vara programmets egna mål och att dessa kan fastställas empi-

riskt. Den som utvärderar behöver därför inte själv ta ställning till om den förda

politiken är god eller dålig.

Måluppfyllelsemodellens organiserade princip är programmets egna mål.

Den viktigaste punkten är att logiskt sett måste utvärderingen utgå från målen

för den reform som skall bedömas. Huvudpoängerna med utvärderingen är,

enligt företrädarna för denna modell, att avgöra om insatsmålen faktiskt blivit

uppnådda och om själva insatsen bidragit till måluppfyllelsen. På vilken poli-

tisk eller administrativ nivå insatsen ligger spelar ingen roll för resonerandet

kring måluppfyllelsemodellen.

                                                
6 Vedung Evert. Utvärdering i politik och förvaltning. Sida 37.
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Stämmer resultaten överens med målen?

Modell: källa  Vedung

Styrkan med denna modell är att den hämtar sin näring ur föreställningen om

den parlamentariska styrkedjan och därmed ur ett demokratiskt perspektiv7.

I den parlamentariska styrkedjan finns det djupt rotade idealet att förvaltningen

skall vara de valda politiska representanternas lydiga redskap. Förvaltningen

skall tjäna sina politiska uppdragsgivare oavsett vad tjänstemännen personligen

må tycka om den förda politiken och oavsett vilka partier som för tillfället rå-

kar befinna sig i majoritet. Detta innebär att styrkan med modellen är att den

tas ur ett medborgarperspektiv.

Svagheterna med denna modell är att hänsyn inte tas till uppoffringar8. För att

nå ett mål kan kostnaden ha varit skyhög och detta vägs inte in i modellen.

Oklara mål kan ge vid handen att ett enskilt mål kan vara mångtydigt och be-

tyda flera saker samtidigt. Problemet med många mål gör sig gällande dels

inom ett och samma program, dels mellan programmen. Oklarhetsargumentet

är en bärig invändning mot måluppfyllelsemodellen. Om politikerna själva inte

klarat ut vad de vill uppnå, så hamnar utvärderingen enligt måluppfyllelsemo-

dellen i ett intellektuellt moras.

Medveten politisk styrning får i allmänhet konsekvenser, som inte förutsågs av

reformbärarna i beslutsögonblicket och bieffektsargumentet.

                                                
7 Ibid. S 38.
8 Ibid. S 40

Insats Samband?
Avsett utfall
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Ytterligare invändningar mot modellen är att den anses oteoretisk. En variant

av detta teorilöshetsargument går ut på att modellen inte tar hänsyn till aktörer-

nas strategiska överväganden.

2.3 Utvärdering av offentliga insatser

Det teoretiska perspektivet i denna uppsats är den utvärdering som Evert Ved-

ung tar upp i sin bok ”Utvärdering i politik och förvaltning”. Det han tar upp är

att utvärdering avser genomförande och konsekvenser av mänskliga åtgärder,

företrädesvis kollektiva åtgärder, i form av offentliga eller icke-offentliga pro-

gram. Han menar vidare att förvaltningspolitik betecknar idéer och åtgärder

riktade mot den offentliga förvaltningens organisation och arbetssätt. Denna

politik handlar om målstyrning kontra regelstyrning (detaljstyrning), decentra-

lisering, utlokalisering, nya budgetprocesser, ändringar i lokalförvaltningen

eller annan instutionsutformning. Utvärdering definieras provisoriskt som

”noggrann efterhandsbedömning av genomförandeprocesser, prestationer och

utfall i offentlig politik”. 9

Utvärderingen blir en någorlunda noggrann bedömning av det som görs i of-

fentliga sektorn på utflödessidan. Han kallar detta ”mellanstora perspektivet”. 10

Vidare nämner han att efterhandsgranskning kan även innebära

granskning av redan beslutad politik, trots ambitioner är den inte implemente-

rad, beslutad och delvis eller helt implementerad eller helt avslutad.

Detta vill författaren i denna uppsats utvärdera hurvida implementeringen av

stöd till civila samhället efter försvarsbeslutet 1996 blivit genomfört lokalt

bland myndigheterna på Gotland.

                                                
9 Vedung, Evert. Utvärdering i politik och förvaltning. Sida 30.
10 Ibid. s 31
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2.4 Åttapunktprogrammet för utvärdering

Evert Vedung tar i sin bok upp ett annat exempel på utvärdering av statens be-

tydelse och dess inverkan i den samhällsvetenskapliga analysen.

Det som fascinerar med utvärdering i ett statsvetenskapligt perspektiv är att

politikens inverkan på samhälleliga processer verkligen ställs i centrum. Ver-

dung formulerar de problem som bearbetas i utvärderingens åtta frågor och

dessa är en utvärdering i politik och förvaltning.11 Frågorna 3-7 rör utvärde-

ringens inre, intellektuella problem. Frågorna 1,2 och 8 rör dess yttre, sociala

förutsättningar och konsekvenser.

Det yttre perspektivet blir särskilt viktigt i en verksamhet som skall bidra till

praktiskt handlande. Utvärderaren kan söka besvara någon eller några av föl-

jande frågor:

1. Syftefrågan:

Vad är det övergripande syftet med utvärderingen?

2. Organisationsfrågan:

Hur skall utvärderingen organiseras?

3. Insatsfrågan

Hur skall insatsen karakteriseras?

4. Genomförandefrågan

Hur ser genomförandeprocessen ut mellan insats och resultat?

5. Resultatfrågan

Hur har resultatet blivit?

6. Effektfrågan

Vilka faktorer, inklusive insatsen, förklarar resultaten?

                                                
11 Ibid. S 69
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7. Bedömningsfrågan

Hur skall de uppnådda resultaten bedömas?

8. Användningsfrågan

Hur skall utvärderingen komma till användning?

Utvärderaren måste ta reda på vad beställaren vill ha utrett och varför?12 Finns

det en genuin önskan hos beställaren att få resultaten belysta eller vill han ha

ett lugnande medel eller en legitimerande bekräftelse? I vilket utvärderingspo-

litiskt sammanhang ingår utvärderingen?

Hur utvärderingen skall organiseras är en fråga som beställaren eller utvärdera-

ren måste ställa sig, Skall den skötas internt eller anförtros någon utomstående?

Själva insatsen kan variera från ett litet begränsat program till den förda politi-

ken i en eller flera sektorer och på vilket sätt skall den karakteriseras?

Vid målbaserad utvärdering, som rekommenderas framför måluppfyllelseut-

värdering och systemutvärdering, blir insatsfrågan mer betydelsefull.

Här kan det vara befogat att karakterisera insatsen i termer av mål och styrme-

del. Vad önskar man att uppnå? Vart vill man komma med reformen? Vill man

uppnå flera saker samtidigt?

Denna analys skulle lämpligen kunna kombineras med en karakteristik av anvi-

sade styrmedel. Är det fråga om regleringar, ekonomiska styrmedel eller

information, eller flera styrmedel i kombination?

Mellan insats och resultat finns genomförandeprocessen. Hur gestaltar sig mö-

tet mellan programmet och adressaterna? Når programmet fram till dem? Hur

ser adressaternas prestationer ut? Når programmet fram till eventuella mellan-

händer och vidtar de nödvändiga åtgärder i så fall?

                                                
12 Allt är hämtat från Vedung sid 69-73 där inget annat sägs.
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Genomförandefrågan besvaras genom  att vi i en processinriktad implemente-

ringsanalys följer programmet från dess födelse fram till de potentiella resulta-

ten eller vice versa.

Resultatfrågan är självklart betydelsefull vid en utvärdering och kan lämpligen

karakteriseras i systemtermer. Vid en utfallsanalys kan avsedda resultat och

effekter granskas. Resultatfrågorna besvaras genom studier av verkliga

förhållanden och kan ske genom insamling av lämplig statistik, studium av

bevarade dokument, texter, intervjuer, enkäter eller egen deltagande observa-

tion samt givetvis en kombination av dessa. Tidsperspektivet är här viktigt.

Effektproblemet är viktigt men vanskligt, har de gjorda insatserna drivit fram

resultaten eller har de inte haft någon inverkan alls? Oavsett om styrningen haft

effekt eller varit verkningslös är det av stort intresse att klarlägga vad resultaten

beror på. Det är först då som utvärderingen fyller en diagnosfunktion och kan

ge underlag för handling. På det sättet blir utvärderingen härigenom statsteore-

tisk eller förvaltningsteoretiskt intressant. Förklaringar är också viktiga för att

kunna ställa människor till svars för sina gärningar. Förklaringen till att styr-

ningen inte fått någon effekt kan vara att politiken missförståtts eller

inte varit allvarligt menad. Uteblivna resultat kan också bero på företeelser i

implementeringen tex. att förvaltningen lidit brist på resurser, att genomföran-

dekedjorna varit för långa och komplicerade eller att myndigheter och mellan-

händer drivit särintressen. Faktorer helt vid sidan av insatsen, tex.

inverkan från andra offentliga program eller förändringar i den yttre omvärl-

den, kan också förklara resultaten. För att få en rik analys av effektproblemet

måste utvärderaren alltså söka potentiella orsaksfaktorer långt utanför den in-

sats som utvärderas.

Detta innebär att utvärderingar inte bör koncentrera sig helt på ett enda pro-

gram därför att även andra program kan inverka på de uppmätta resultaten.

Nästa punkt som utvärderaren ställs inför är bedömningsproblemet. Vilka mått-

stockar skall användas vid värdering av den förda politiken? Vi är ute efter
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kriterier för att bedöma genomförande, prestationer och utfall. Ett exempel på

ett vanligt kriterium för gott utfall är kostnadseffektivitet. Frågan blir dels om

den förda politiken uppfyllt sina egna mål, dels vad det kostat. Detta innebär

bl.a. att problemet med kostnader måste attackeras. Vilka kostnader drar pro-

grammet? Hur stora är planeringskostnaderna? Vilka är kostnaderna att föra ut

programmet och kostnaderna för tillsyn? Uppväger uppnådda fördelar med

programmet vad det kostar eller finns det billigare alternativ?

Slutligen användningsproblemet, hur skall utvärderingen brukas i den fortsatta

beslutsprocessen? Kan utvärderingen komma till användning på något annat

sätt? Bör den kanske läggas upp eller organiseras på något särskilt sätt med

tanke just på användarproblematiken? Hur kan den faktiskt nyttjas av olika

intressentgrupper?

Alla åtta punkter behöver inte resas i varje utvärdering. Det rör sig snarare om

ett åttapunktsprogram, som vi skulle kunna ha i åtanke vid utvärdering av of-

fentliga program.

I vissa fall läggs tyngdpunkten på frågorna fem och sju. Utvärderaren försöker

ta reda på hur den faktiska resultatstrukturen ser ut inom målområdet och göra

en bedömning av hur förenlig den är med programmets mål utan att hon för-

denskull undersöker processen mellan insats och resultat  eller reser frågan

vad är det som gör att resultaten ser ut som de gör. Detta är vad vi kallar mät-

ning mot mål.

Fråga fyra reses ständigt i uppföljningsprocesser. Vad finns det för utförs-

backar, motlut och barriärer i genomförandet som underlättar respektive för-

svårar programmets förverkligande?

Ofta fästes stor vikt vid fråga fem. Mången utvärderare ägnar betydande upp-

märksamhet även åt fråga sex. Man försöker ta reda på om just programmet

påverkat det uppmätta resultatet. Utvärderingen blir effektmätning.
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På grund av min erfarenhet att man inom försvaret inte är så bra på att göra

utvärderingar av utförda insatser vill jag lära mig mera om utvärderingar och

hur de kan användas.

Jag har studerat litteratur om olika utgångspunkter för utvärdering och fann då

att Vedungs åttapunktsprogram från hans bok ”Utvärdering i politik och för-

valtning” skulle vara intressant att pröva som utgångspunkt för min studie.

Jag har utifrån åttapunktsprogrammet  valt att använda mig utav sex punkter

som jag anser passar med min utvärdering när jag skriver om implemente-

ringen av försvarsbeslutet 1996 vid myndigheterna på Gotland.

Jag redovisar nedan de frågor som jag använder mig av.

Syftesfrågan

a.) Totalförsvaret skall stärka  samhällets samlade förmåga att hantera svåra
nationella påfrestningar i fred. Hur har ni arbetat inom ramen för denna
uppgift? Vilka problem och utmaningar finns med denna uppgift och hur
har ni hanterat dessa?

b.) När i tiden anser ni att den nya uppgiften ”stöd till det civila samhället”
blev implementerad avseende Militärens roll på Gotland?

Insatsfrågan

a.) Skulle det behövas någon förändring för att utveckla samarbetet ytterli-
gare?

b.) Vet Räddningsledaren vad Försvarsmakten kan bistå med och har det blivit
lättare för honom att fatta beslut om vad som behöver göras?

c.) På vilka sätt får polis, landsting, kommun eller annan ansvarig myndighet
klart för sig vilket stöd som Försvarsmakten kan lämna inom det aktuella
området? Har det blivit till det bättre eller sämre?

d.) Hur sammanhålls och avvägs Försvarsmaktens stöd när flera myndigheter
samtidigt är i behov av stöd?

Genomförandefrågan

a.) Vilken roll har landshövdingen i samverkan och planering?

b.) Anser ni att lagarna ger erforderligt stöd till den samverkan som idag sker?
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Resultatfrågan

• Hur har resultatet blivit?

Effektfrågan

a.) Hur ofta sker en gemensam översyn av planerna och genomgång av För-
svarsmaktens möjligheter till stöd?

b.) Vilka är de viktigaste erfarenheterna av stödet från Försvarsmakten idag,
positiva såväl som negativa?

c.) Vilka synpunkter har du på att Försvarsmakten börjar ta betalt för sådant
som inte lyder under räddningslagen? Tror du att det skulle påverka antalet
tillfällen där Försvarsmakten utnyttjas? Varför?

d.) Hur sker utvärderingar efter genomförda insatser?

e.) Dokumenteras insatserna och i så fall hur och av vem?

f.) Har det blivit någon förändring avseende lednings organisationen efter be-
slutet 1996? (ex deltagandet, ansvar, antal övningar) Till det bättre eller
sämre?

Bedömningsfrågan

• Vad är din bedömning av den lokala förmågan, avseende samverkan efter
1996, på en 5 graderad skala?
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2.5 Litteraturgenomgång

Evert Vedung anser om utvärdering att den har ackompanjerats av kritik och

kriser13. Man har ifrågasatt inte bara utvärderingarnas innehåll och metodiska

kvalitet utan även deras relevans och användbarhet.

Utvärderingsforskarna har svarat med att utveckla nya metoder och nya synsätt

på utvärderingsforskningens användning i politiska och administrativa besluts-

processer. För närvarande står utvärderingens stjärna högt på himlapällen, inte

minst i Sverige där resultatanalys skall utgöra livsnerven i den nya treåriga

budgetprocessen.

I Abdul Khakees bok framförs att de flesta utvärderingsmetoder har utvecklats

för att söka svar på frågan om vissa specifika beslut leder till de förutsedda

resultaten. 14 Den traditionella frågan i utvärderingen är: i vilken grad lyckades

planen eller programmet nå sina mål? Begreppen ”planering” och

”utvärdering” är oskiljaktiga eftersom en vettig planering förutsätter en tämli-

gen väl genomtänkt utvärdering. Man kan få intryck att begreppet utvärdering

har blivit ett modeord i det offentliga livet. Detta beror på de förändringar som

äger rum i en offentliga sektorns arbetssätt, där normstyrning

har ersatts av ramlagsstiftning. Gränsen mellan det offentliga och privata blir

allt mer suddig och under sådana omständigheter ökar behovet av en utvärde-

ring av offentliga insatser för att ta reda på om det nya samarbetet har fått av-

sedda effekten. Dock har planerarna, som är verksamma inom den offentliga

sektorn och särskilt inom en kommunala verksamheten, alltid känt till behovet

av utvärdering.

                                                
13 Vedung Evert. Utvärdering i politik och förvaltning. Sida 9
14 Khakee Abdul. Samhällsplanering. Sida 15-16.
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2.6 Källor och material

Det empiriska materialet i denna uppsats består till största delen av underlag

från de intervjuer som gjorts med ett antal utvalda personer inom

Försvarsmakten, Gotlands Kommun och Länsstyrelsen Gotland samt dokument

i form av Regeringens proposition 1995/96:12 ”totalförsvar i förnyelse”, Re-

geringens proposition 1996/97:4 ”totalförsvar i förnyelse etapp 2” och För-

svarsutskottets betänkande 1995/96:FöU1. FOAs rapport: ”Gränsdragning

mellan normala störningar och svåra påfrestningar” och Gemensam grundsyn

för totalförsvaret på Gotland 1995 och 1998.

En stor del av frågeställningarna har sin grund i:

• Försvarsutskottets betänkande 1995/96:FöU1.

• Försvarsbeslutet 1996.

• FOA:s rapport

• Evert Vedungs åttapunktsprogram
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3. METOD

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt

I mitt arbete studerar jag implementeringen av försvarsbeslutet från den poli-

tiska nivån ner till den lokala nivån, utvärderar denna och den samverkan som

sker  mellan Försvarsmakten, Länsstyrelsen Gotland och Gotlands kommun.

Jag försöker förstå och tolka denna samverkan som en helhet.

Med detta anser jag att jag har eftersträvat hermeneutik i mitt arbete.

Som en metod för bibeltolkning i sökandet efter Guds mening i bibeltexterna

växte hermeneutiken fram under medeltiden. Sedan användes även tillämp-

ningen till andra texter än bibeltexter.

Den gemensamma Uppfattningen, som stod bakom, var en enhetlighet mellan

tanken och det uttryck den får. I hermeneutiken betonas vikten av helheten. 15

En del av verkligheten kan inte vara giltig för det totala som har en mening

utöver de ingående delarna. Tolkningsaspekten gör också att forskaren står i ett

annat förhållande till kunskapen än positivismen. Friedrich Schleiermacher

(1768-1834) anses som den moderna hermeneutikens fader. Han ansåg positi-

vismen vara svår att använda vid tolkning av skönlitteratur. Istället tog han

grundidéerna i den dåvarande bibeltolkningen (hermeneutiken) och gjorde en

strukturerad vetenskaplig metod i tolkning av utsagor, muntliga och skriftliga.

3.2 Metodbeskrivning

Jag kommer att använda mig av fallstudiemetoden för att skapa en bättre för-

ståelse av regeringens mål och resultatstyrning inom uppgiften ”stöd till civila

samhället”. Jag kommer att beskriva processen med utgångspunkt av dokument

och intervjuer i syfte att kunna göra en utvärdering. Undersökningen bygger på

                                                
15 http://www.infovoice.se/fou/bok. 2000-04-25
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granskning av styrande dokument och djupintervjuer med utvalda respondenter

från ledande personer på den lokala nivån från Försvarsmakten, Länsstyrelsen

Gotland och Gotlands Kommun. Frågorna som ställs är framtagna ur vald teori

”åttapunktsprogrammet” och de styrande dokumenten: betänkandet, proposi-

tionerna, FOA rapporten och ”Gemensamma grundsynen” på Gotland. Slutli-

gen skall en tolkning och analys av svaren göras för att utifrån dessa och do-

kumenten kunna dra slutsatser.

Fallstudier kan genomföras med utgångspunkt från två typer av undersök-

ningar: kvantitativa och kvalitativa metoder. Skillnaden mellan dessa är att

kvantitativa fallstudier används för att testa, klargöra, utvidga, eller finslipa en

teori dvs. pröva en teori, medan kvalitativa fallstudier skapar eller utvecklar en

ny teori. 16 Den kvantitativa inriktningens utgångspunkt är att allt kan göras

mätbart och att resultaten kan presenteras numeriskt.17 Mätningen måste vara

objektiv för att ge precisa observationer och precisionen beror på hur mät-

ningen kvantifieras. Utgångspunkten är ofta det naturvetenskapliga forsk-

ningsidealet. Forskaren har en envägskommunikation med forskningsobjektet

och undersökningen sker helt på forskarens villkor.

Kännetecknande för inriktningen är att struktureringen är hög och flexibiliteten

låg i undersökningens design. Vetenskapsuppfattningen är ofta positivistisk.

Sociala fenomen kan förstås från utsidan och kan generaliseras.

De som företräder den kvalitativa metoden förnekar att allt kan göras mätbart.18

Gränserna för vad som är kvalitativt är flytande men några av dragen är att

forskaren ser forskningsprocessen som en kommunikation där forskningsob-

jektet hellre ses som ett subjekt. Vidare ses varje fenomen av en

unik kombination av kvalitéer och egenskaper och att man därför inte kan mäta

eller väga det. Kännetecknande för inriktningen är låg grad av strukturering

                                                
16 Merriam B Sharan. Fallstudien som forskningsmetod. Sid 70
17 Andersen Heine. Vetenskapsteori och metodlära. Sid 70
18 Andersen Heine. Vetenskapsteori och metodlära. Sida 71.
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och hög grad av flexibilitet vad gäller undersökningsdesign. Vetenskapsupp-

fattningen är ofta fenomenologisk, vilken stammar ur hermeneutiken, med ton-

vikt på förståelse och tolkning.

Jag kommer som grund i mitt arbete att göra en kvalitativ fallstudie i syfte att

därigenom kunna beskriva den samverkan som sker inom totalförsvaret på

Gotland. Empirin i denna uppsats kommer i första hand att grunda sig på de

intervjuer som är gjorda, men även på tolkningen av olika dokument. Intervjuer

är en frekvent metod vid insamlandet av information till arbetet med en fallstu-

die. Genom att kombinera olika metoder vid insamlingen av information får

man ett bredare spektra med möjlighet att nyttja alla fördelar och man kan ha

kontroll över nackdelarna. Detta kallas triangulering. 19

3.3 Typ och teknik vid intervjuer

Ett av underlagen till den empiriska undersökningen har varit intervjuer. Det

finns olika indelningar av intervjuer: strukturerad och ostrukturerad, direkt eller

indirekt intervju. Vid direkt insamling menas att man med egna ögon och sin-

nen iakttar ett skeende. Motsatsen indirekt insamling kallas det när man samlar

in information genom någon annan person. Strukturerad och ostrukturerad in-

samling avser hur väl planerad informationsinsamlingen är samt hur väl indivi-

den kontrollerar de förhållanden som kan påverka insamlingen.

Exempel på lågstrukturerade direkta observationer är dagliga spontana iaktta-

gelser i hemmet och på arbetsplatsen. Strukturerad informationsinsamling, vil-

ket ofta används i samband vid studier av samspelet mellan olika människor, är

exempel på deltagande observation.

                                                
19 Merriam, Sharan  B. Fallstudien som forskningsmetod. Sida 85-86.
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Intervjuns ytterligheter

Spontana Deltagande Direkta

iakttagelser observation observationer  test

Lågstrukturerad  samtal   _________________________ Högstrukturerad

Intervju
Enkät  med Enkät med

öppna svar fasta svarsalternativ

Källa: Ekholm, Fransson

I det ena ytterfallet har vi den lågstrukturerade och i det andra, den högstruktu-

rerade, finns enkäten med fasta svarsalternativ.

Vid den lågstrukturerade intervjun är intervjun helt fri med en helt ostrukture-

rad intervjumetod. Här styrs  respondenten enbart av en grov uppfattning om

ämnet och av vilka frågor som skall beröras.

Vid den ostrukturerade frågemetoden har respondenten full frihet att svara och

formulera sina svar hur han vill. Denna form kan vara till nytta när man vill

Direkt

Indirekt
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undersöka ett helt nytt område där intervjuaren har liten till ingen kunskap. Här

krävs dock stor intervjuerfarenhet och flexibilitet som forskare.20

Frågorna som ställs vid en intervju delas in i bundna eller öppna. Bundna frå-

gor används ofta i enkäter. De kan också utnyttjas vid muntliga intervjuer i

form av ja och nej frågor. När man använder sig av öppna frågor menas att man

ställer frågor utan fasta svar och intervjuaren ger därmed respondenten möjlig-

het att själv formulera sina svar på ett friare sätt.21

Jag kommer i denna uppsats att använda mig av den strukturerade intervjun

mellan två personer, dvs. en intervjuare och respondent. Frågorna har karaktä-

ren av öppna frågor där respondenten själv får formulera sitt svar. Samtliga

respondenter gavs information om vad som var syftet med undersökningen och

den uppsats som författaren skriver. Före starten av intervjun gavs responden-

ten en allmän information om de olika frågeområdena, dock har det samman-

ställda frågeformuläret varit okänt för varje respondent. Detta arbetssätt valdes

för att de intervjuade i så stor utsträckning som möjligt skulle besvara frågorna

spontant. Efter att informationen lämnats om bakgrundsfakta och omfattningen

av intervjun startades bandspelaren och intervjun påbörjades. Denna tog i ge-

nomsnitt 30-45 min. Syftet med att spela in samtliga intervjuer var att slippa

föra anteckningar under intervjun och på så sätt distrahera och försinka respon-

denten. Författaren kunde istället koncentrera sig på att lyssna på svaren och

följa upp med frågor eller kompletteringar när något var oklart. Det bandade

materialet har efter genomförd intervju blivit utskrivet för att ligga till grund

för fortsatt granskning och analys. Varje respondent har efteråt erbjudits en

kopia av utskriven intervju för genomläsning.

                                                
20 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod. Sidan 89.
21 Ekholm, Mats. Fransson, Anders. Praktisk intervjuteknik. Almqvist & Wiksell 1975, sidan
58.
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Den enda respondenten som velat ha frågorna sända till sig, är räddningsleda-

ren vid Gotlands Kommun. Frågorna finns beskrivna i bilaga 1. Utskrift av

intervjuerna finns förvarade hos författaren.

Frågeformuläret som författaren använt sig av utgår från åttapunktsprogrammet

och de dokument som finns beskrivna i början av uppsatsen.

3.4 Urval av intervjuer

Vid valet av de som skall intervjuas måste forskaren göra ett urval. Det finns

då två grundläggande typer av urval att välja mellan, nämligen:  sannolikhets-

urval och icke-sannolikhetsurval.22 De har kommit till användning inom fall-

studier och där icke-sannolikhetsurvalet är den främsta metoden i kvalitativa

fallstudier. Skillnaden mellan dessa är att i sannolikhetsurvalet: ”för varje ele-

ment i populationen kan specificera sannolikheten för att det kommer att inklu-

deras i urvalet”23, medan det i icke-sannolikhetsurval: ”inte finns något sätt att

beräkna sannolikheten för varje element för att komma med i urvalet och ingen

försäkran om varje element har någon chans överhuvudtaget att inkluderas”24.

Sannolikhetsurval gör det möjligt för forskaren att generalisera sina undersök-

ningsresultat från urvalet till den population från vilket han eller hon gjort sitt

urval.

Valet av respondenter har genomförts med ett ändamålsenligt urval25. Målsätt-

tingen var att hitta personer inom Försvarsmakten, Länsstyrelsen Gotland och

Gotlands Kommun, som har ansvar för handläggningen av samverkan mellan

dessa inom respektive myndighet. Vad avser Försvarsmakten har jag valt

Stabschefen för Gotlands Militärdistrikt (MDG), därför att det är han som är

                                                
22 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod. Sidan 60-61.
23 Ibid. S 60.
24 Ibid. S 60.
25 Ibid. S 61.
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ansvarig för dessa frågor inom MDG samt att denna person tidigare tjänstgjort i

andra befattningar vid tidigare MKG-

Staben (Gotlands Militärkommando) och då varit ansvarig som militärens

handläggare för framtagandet av den” gemensamma grundsynen ”på Gotland.

På Länsstyrelsen har jag valt försvarsdirektören, som är ansvarig inför lands-

hövdingen i dessa samverkansfrågor inom länet.

Från Gotlands Kommun är respondenten räddningsledaren, som är den som är

ytterst ansvarig att handla enligt räddningslagen och som därför innehar en

viktig befattning när det gäller genomförandet och den långsiktiga verksamhets

planeringen för räddningstjänsten.
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4. AVHANDLING

1.1 Inledning

Jag kommer i detta kapitel att inleda med de politiska kraven i form av lagar

och förordningar som är grunden för att kunna genomföra samverkan och pla-

nering på lokal nivå.

Därefter har jag från totalförsvarets författningshandbok 2000/2001, proposi-

tioner och betänkande 1995/96:FöU 1, sammanställt de lagar och författningar

som styr försvarsmakten, länsstyrelsen och Gotlands kommun i totalförsvars-

frågorna som rör uppgiften ”stöd till civila samhället”.

Från lokal nivå har jag studerat dokumenten med de gemensamma grundsyner

som ligger som grund för samarbetet mellan totalförsvarsmyndigheterna på

Gotland.

4.2 Politiska krav

4.2.1 Allmänt

Enligt Vedungs teori ”åttapunktsprogrammet” under punkten ”genomförande-

frågan”  ses de beslutade lagarna som de styrande programmen.

Jag redovisar nu de bestämmelser och lagar som styr myndigheterna när det

gäller samverkan, planering  och stöd till det civila samhället.

Övergripande bestämmelser tagna ur Regeringsformen (1974:152),

1 kap. Statsskickets grunder §1 ”All offentlig makt utgår ifrån folket”. Den

svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika röst-

rätt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick

och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under la-

garna.

8§ För rättsskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen

statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Lag  (1976:871).
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Lagen om ”totalförsvar och beredskap”, lag (1992:1403) innehåller: 1§

”Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksam-

het (civilt försvar)”.

Lag (1996:1470). 2§ ”totalförvarsresurser skall utformas så att de kan användas

att hantera svåra påfrestningar på samhället”.

Beredskapsförordningen (1993: 242)

12§ ”Varje myndighet skall i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav”.

13§ ”Myndigheternas planering av sin verksamhet för totalförsvaret skall ske i

samverkan med de statliga och kommunala myndigheter, sammanslutningar

och näringsidkare, som är berörda”.

Jag kommer att redovisa de politiska kraven som finns för Försvarsmakten,

Länsstyrelsen Gotland och Gotlands Kommun när det gäller samverkan och

planering i totalförsvarsfrågor.

4.2.2 Försvarsmakten

Förordning (1982: 756) om ”Försvarsmaktens ingripande vid kränkningar av

Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m”. (IKFN-förordning).

Kontroll av sjöfart och fiske

28§ ”Om ett svenskt eller utländskt handelsfartyg misstänks ha brutit mot sjö-

trafikförordningen (1986:300) skall detta anmälas till närmaste polismyndighet.

På begäran av polismyndigheten lämnas biträde vid prejning, visitering och

andra åtgärder som polismyndigheten får vidta, om försvarsmaktens verksam-

het inte hindrar det.” Förordning (1990:1336).

29§ ”Vid fiske, olovligt eller olaga av utländskt handelsfartyg anmäls förhål-

landet till behörig civil myndighet. På begäran av denna myndighet lämnas

biträde med prejning och visitering av fartyget om försvarsmaktens verksamhet

hindrar det”.
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Förordning (2000:555) med instruktion för försvarsmakten.

Uppgifter
2§ ”Försvarsmakten skall bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra

påfrestningar i fred genom att kunna samverka med andra myndigheter och

kunna ställa resurser till förfogande”.

Samverkan
10§ ”Försvarsmakten skall samordna beredskapsplanläggningen och den ope-

rativa planläggningen inom myndigheten med motsvarande planläggning inom

övriga delar av totalförsvaret”.

Organisation
Under överbefälhavaren leder militärdistrikten den territoriella verksamheten

inom försvarsmakten. Militärtdistrikten skall samverka med länsstyrelser,

kommuner, landsting och andra samhällsorgan inom militärdistriktet för att

åstadkomma, dels en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika

delar, dels en samordnad användning av militära och civila resurser. Militärdi-

strikten skall även stödja och utbilda hemvärn och frivilliga försvarsorganisa-

tioner.

Förordning (1986:1111) om ”militär medverkan i civil verksamhet”
Medverkan i räddningstjänst m.m.

1§ En bestämmelse om att myndigheter är skyldiga att medverka i räddnings-

tjänst finns i 34§ räddningstjänstlagen (1986:1102).

2§ Försvarsmakten skall utföra transporter med helikopter vid livshotande situ-

ationer och transporten skall tas ut mot avgift.

Vidare skall också avgifter tas ut när personal medverkar och egendom ställs

till förfogande.

3§ Försvarsmakten får ställa personal och egendom till en polismyndighets,

kustbevakningens och tullverkets förfogande för transporter av personal och

utrustning om det är nödvändigt för att den myndigheten skall kunna utföra sin

uppgift.
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Försvarsmaktens personal får dock inte användas för transportuppgifter enligt

första stycket, som kan komma att innefatta våld eller tvång mot någon enskild,

eller som kan medföra en icke obetydlig risk för att personalen kan komma att

skadas. Försvarsmakten skall ta ut avgifter för medverkan som sker med stöd

av första stycket. Förordning (2000:157).

Utförande av annat arbete
Försvarsmakten får åta sig att bygga vägar och broar samt att utföra transpor-

ter, andra arbeten och tjänster, om denna verksamhet kan inordnas som ett led i

utbildning som bedrivs vid myndigheten eller främjar staten eller annat allmänt

samhällsintresse. Förordning (1994:871).

4.2.3 Länsstyrelsen

Förordning (1997:1258) med länsstyrelseinstruktion
Ansvar och uppgifter
1§ Länsstyrelsen svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den mån inte

någon annan myndighet har ansvaret för särskilda uppgifter.

2§ Länsstyrelsen svarar för att länet utvecklas på ett sådant sätt att fastställda

nationella mål får genomslag, samtidigt som hänsyn skall tas till regionala för-

hållanden och förutsättningar.

Civilt försvar
51§ Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom ett län.

52§ Länsstyrelsen skall samverka med försvarsmakten för att åstadkomma en

enhetlig inriktning och ledning  av totalförsvarets olika delar och en ändamåls-

enlig användning av civila och militära resurser. Förordning (2000:536).

53§ inom länet skall:

2. Kommunerna och berörda myndigheter, organisationer, trossamfund och

företag ges stöd och underlag för deras beredskapsförberedelser.

3. Följa upp kommunernas tillämpning av lagen (1994:1720) om civilt försvar

och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, bland annat i

samband med övningar. Länsstyrelsen skall årligen till Överstyrelsen för

Civil Beredskap rapportera vilka beredskapsförberedelser som vidtagits av

kommunerna i länet. Länsstyrelsen skall samtidigt redovisa en bedömning

av effekten av de vidtagna åtgärderna.
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54§ Länsstyrelsen har inom länet ett särskilt ansvar för         beredskapsförbe-

redelser inom följande funktioner enligt bilagan till beredskapsförordningen

(1993:242):

• Civil ledning

• Ordning och säkerhet

• Befolkningsskydd och räddningstjänst

• Psykologiskt försvar

• Socialtjänsten samt miljö- och hälsoskydd

• Transporter

• Livsmedelsförsörjningen

• Flyktingverksamhet

• Energiförsörjning

• Försörjning med industrivaror

56§ Länsstyrelsen skall som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet

verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.

Länsstyrelsen skall därvid samordna de civila försvarsåtgärderna, verka för att

sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra organ som har betydelse

för försvarsansträngningarna bedrivs med en enhetlig inriktning. I samråd med

försvarsmakten verka för att det civila och det militära försvarets samordnas,

verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att försvarsansträngning-

arna främjas. Förordning (2000:536).

4.2.4 Kommunen

Lag (1994:1720) om civilt försvar 2 kap. Beredskapsförberedelser
1§ Kommunerna och landstingen skall vidta de beredskapsförberedelser som

behövs för deras respektive verksamhet under höjd beredskap. Dessa förbere-

delser skall genomföras i samverkan med berörda statliga myndigheter.

2§ Kommunen skall verka för att beredskapsförberedelserna för den civila

verksamheten som bedrivs i kommunen, statliga myndigheter, landstinget samt
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organisationer och företag får en enhetlig inriktning och för att samverkan

kommer i stånd mellan dem.

5§ Kommunen skall hålla den myndighet som regeringen bestämmer under-

rättad om de beredskapsförberedelser som vidtagits och om de övriga förhål-

landen som har betydelse för det civila försvaret i kommunen.

Räddningstjänstlag (1986:1102)

2§ Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller

kommunerna skall svara för vid olyckshändelser för att hindra och begränsa

skador på människor, egendom eller i miljön.

5§ Kommunerna och de statliga myndigheterna som svarar för verksamhet

enligt denna lag skall samarbeta med varandra och med andra som berörs av

verksamheten.

6§ Varje kommun skall svara för räddningstjänsten inom kommunen, om inte

annat följer av 25-28§.

4.3 Regeringens proposition 1995/96:12 ”totalförsvar i förnyelse”

Försvarsministern inleder bla med: ” ett vidgat säkerhetsbegrepp, som rymmer

icke-militära hot och risker vid sidan av väpnade anfall, skall styra

totalförsvarets uppgifter. Regeringen anlägger en helhetssyn på det militära och

det civila försvarets uppgifter i krig och fred”26.

”Ett väpnat anfall mot Sverige ter sig inte sannolikt annat än i samband med ett

stormaktskrig. Denna bedömning bildar alltjämt en utgångspunkt för Sveriges

försvarsplanering”.

”Att betrakta säkerhet endast i militärt perspektiv är ett förlegat sätt”.

”Därför utvidgas säkerhetsbegreppet som grund för att möta de hot och på-

frestningar, som det svenska folket kan ställas inför”.
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”Genom samverkan mellan det militära och det civila försvaret i fred och krig

uppnår vi större effektivitet till lägre kostnad i vår strävan att stärka den sam-

lade nationella säkerheten”.

Regeringens förslag på hantering av hot och risker i fred och krig:

”ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det inte godtagbart att resurser som

avdelats och dimensionerats för ett visst syfte inte utnyttjas fullt ut även för

andra ändamål, när detta är möjligt och ändamålsenligt. Totalförsvarets resur-

ser får dock inte nyttjas så att det inverkar menligt på förmågan att möta hot

mot vårt lands frihet och oberoende27. Militär personal får inte ges uppgifter

utanför det traditionella militära verksamhetsområdet som rymmer utövning av

våld eller tvång mot enskilda”.

Ansvariga myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret bör således sam-

verka och samordna sin planering och verksamhet inbördes. Vidare bör ske en

samordning med de myndigheter och andra organ som har ansvar för riskhan-

tering i fred. Vid utformningen av samhällets åtgärder för att möta olika hot

och risker bör ett helhetstänkande vara styrande i syfte att få samordningsvins-

ter med effektiviserings- och rationaliseringseffekter som följd28.

Det militära och det civila försvaret samverkar och stöttar varandra för att lösa

de gemensamma uppgifterna 29. Former för samarbetet och vilka parter som

skall vara ledande måste anpassas till de olika uppgifternas karaktär. Inte minst

de vidgade uppgifterna som totalförsvaret får både i internationellt fredsbe-

främjande och humanitära verksamhet och inom landet i fred kräver att förmå-

gan till samverkan utvecklas, dels för att uppgifterna skall kunna lösas väl, dels

för att därigenom hushålla med resurser.

Totalförsvaret skall stärka samhällets samlade förmåga att hantera svåra natio-

nella påfrestningar i fred. Sådana påfrestningar kan uppkomma som en följd av

                                                                                                                                
26 Försvarsdepartementet Prop. 1995/96:12. Sida 3-9.
27 Ibid. Sida 49
28 Ibid. Sida 50.
29 Ibid. Sida 53.
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kriser, konflikter, eller fredstida katastrofer i vår omvärld, eller genom stora

olyckor och andra extraordinära situationer inom landet.

Den av regeringen förslagna nya synen på totalförvarets uppgifter innebär att

lagstiftningen i olika avseenden måste ses över. Det är av stor vikt att gräns-

dragningen görs tydlig dels mellan totalförsvarets skilda delar, dels

mellan totalförsvaret och det övriga samhället. Definitions frågan avseende

begreppet ”totalförsvar” regleras i beredskapsförordningen (1993:242) men det

är lämpligare att denna definition återfinns i en lag eftersom nuvarande skriv-

ning endast gäller statliga myndigheter.

Ny uppgift till militära försvaret: ”kunna utnyttjas vid svåra nationella påfrest-

ningar på samhället i fred”

Ansvaret för att det finns en grundläggande beredskap mot svåra nationella

påfrestningar i fred åvilar i princip den som bedriver verksamhet i fred och

inom vars område sådana påfrestningar kan inträffa.

4.4 Försvarsutskottets betänkande 1995/96: FöU 1

Utskottet konstaterar att det råder en bred uppslutning bakom behovet av en

helhetssyn för samhällets hantering av hot och risker i fred och krig30.

Utskottet anser att det väpnade angreppet skall utgöra grunden för totalförva-

rets planering och de accepterar den nya uppgiften ”kunna utnyttjas vid svåra

nationella påfrestningar på samhället i fred”, utom en reservation från

Moderata samlingspartiet som anser att denna uppgift inte borde utgöra en hu-

vuduppgift. De godkänner regeringens uppgifter till det civila försvaret, men

trycker på följande, inför den andra etappen av försvarsbeslutet: ”det är viktigt

att inte dubbla resurser byggs upp för samma ändamål”.

Utskottet delar regeringens syn att militär personal inte skall ges uppgifter

utanför det traditionella militära verksamhetsområdet som kan innebära tvång

eller våld mot enskilda. Tolkningen får dock inte göras så strikt att exempelvis

försvarets resurser inkluderat personal inte skall kunna ställas till civila myn-

                                                
30 Försvarsutskottets betänkande 1995/96:FöU 1. Sida 25
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digheters förfogande i deras myndighetsutövning. Försvarsmakten skall kunna

ingå som part i samordning eller samverkan som kan ge praktiska eller ekono-

miska samordningsvinster. Utskottet utesluter inte att en översyn av regelsy-

stemet i dessa delar kan vara motiverat inför nästa etapp.

4.5 Regeringens proposition 1996/97:4 totalförsvar i förnyelse, etapp 2

Denna har utarbetats med underlag från 1996 års politiska kontrollstation, dvs.

försvarsberedningens rapport ”Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspo-

litik”.

Regeringen föreslår att i propositionen ”totalförsvar i förnyelse” uttrycket

”svåra nationella påfrestningar” ändras till ” svåra påfrestningar på samhället”

med motiveringen att det felaktigt kan ge intrycket av att en svår olycka eller

katastrof i princip måste omfatta och lamslå hela landet för att den skall hänfö-

ras till svåra nationella påfrestningar31. Dock avses inte någon innehållsmässig

förändring i förhållande till propositionen med begreppsbytet.

Syftet med totalförvarsresurserna är att de skall utformas för att komma till

användning i extraordinära lägen som att kunna förstärka det normala freds-

samhällets resurser för hantering av risker och störningar. Men de skall även

komma till användning vid övriga situationer som t ex att vara polisen

behjälplig med transporter och försvarsmaktens helikoptrar kan användas vid

sjuktransporter.

Lagdefinitionen av begreppet ”totalförvar” föreslås träda i kraft den 1 januari

1997.

Regeringen anser att det inte föreligger någon förändring av de uppgifter till

totalförvaret som angavs i försvarsbeslutets första etapp.
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Det pågår ett mycket omfattande arbete med att utveckla ett tekniskt stödsy-

stem, vilket innebär ett totalförsvarsgemensamt system för datakommunikation

4.6 Gemensam grundsyn för totalförsvaret av Gotland 1995

Denna grundsyn byggde på försvarsbeslutet 1992, ÖCB:s beredskapsinrikt-

ning, ÖB Operativa plan 93, MB/CB M gemensamma grundsyn, MB M FP

Milo M samt C. MKG orderverk

Militärt angrepp utgjorde det allvarligaste hotet mot Sveriges säkerhet och

detta var den viktigaste utgångspunkten för totalförsvarets planering. Man såg

två planeringsfall: 1. Strategiskt överfall (SÖ), 2. Kustinvasion: angriparen

disponerade begränsade resurser för ett begränsat angrepp (BA).

Länsstyrelsens uppgifter var, som högsta civila totalförsvarsmyndighet, att

verka för att största möjliga totalförvarseffekt uppnåddes. Detta gjordes genom

att: ”samordna de civila försvarsåtgärderna, verka för att de civila försvarsan-

strängningarna bedrivs med en enhetlig inriktning, i samråd med C MKG verka

för att det civila och militära försvaret samordnas, verka för att Gotlands till-

gångar fördelas och utnyttjas så att försvarsansträngningarna främjas”.

MKG´s uppgifter var att försvara Gotland med övriga totalförsvarsresurser och

härvid ha en sådan beredskap för att: ”efter samråd med länsstyrelsen verka för

att största möjliga totalförsvarseffekt kan uppnås med BRB-resurser/företag

anslutna till BRB”.

Länsstyrelsen och MKG skall i fred vidta de åtgärder som krävs för att ledning

skall kunna utövas från ordinarie plats eller om läget så kräver från gemensam

stabsplats.

                                                                                                                                
31 Prop. 1996/97:4. Sida 57
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Det civila och militära försvaret på Gotland samverkar inom ramen för en

gemensam ledning av totalförsvaret på ön.

Principskiss för samverkan/samordning:

Länsstyrelsen MKG stab

Inklusive kommunrepresentation

Övriga civila myndigheter

Sjukvårdshuvudmannen
(länsvårdsnämnden)

Kommunrepresentant

Vårdnämnd (motsvarande) KA 3

Visby grp

MekB 18

Sudergrp

Källa: ”Gemensam grundsyn 1995”
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4.7 Gemensam grundsyn för totalförsvaret av Gotland 1998

Denna grundsyn bygger på: Totalförsvarsbeslutet 1996 samt CB M/MB M ge-

mensamma grundsyn för civo/milo M från 1998.

Övergripande mål för totalförsvaret på Gotland är att resurserna skall utformas

så att de även kan användas vid internationella fredsfrämjande och humanitära

insatser och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrest-

ningar på samhället.

De övergripande uppgifterna och målen för det civila försvaret av Gotland är

att i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter utveckla formerna för

förbättrad samordning och integrerad ledning såväl vid svåra påfrestningar i

fred som i krig.

De övergripande uppgifterna och målen för det militära försvaret av Gotland är

att lämna stöd till övriga delar av samhället i samband med svåra påfrestningar

i fred och i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter utveckla formerna

för förbättrad samordning och integrerad ledning såväl vid svåra påfrestningar i

fred som i krig.

Länsstyrelsens uppgifter vid fred är att se till att nödvändig samverkan kommer

till stånd och vid höjd beredskap i samråd med C MKG verka för att de civila

och militära försvaret samordnas.

Gotlands militärkommandos (MKG) uppgifter: möjliggöra att MKG´s resurser

kan utnyttjas vid svåra påfrestningar på samhället och i samråd med länsstyrel-

sen och kommunen verka för att största möjliga totalförsvarseffekt kan uppnås.

Gotlands kommuns uppgifter i stort är att beredskapsförberedelserna skall

genomföras i samverkan med berörda statliga myndigheter, kommuner, lands-

ting och den kyrkliga kommunen, att ansvara för ledningen av den civila hälso-

och sjukvården samt räddningstjänsten, hålla länsstyrelsen underrättad
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om de beredskapsförberedelser som vidtagits och de övriga förhållanden som

har betydelse för det civila försvaret i kommunen.

Försvarsmakten svarar för stöd på uppdrag av ansvarig myndighet. Den civila

delen av samhället ansvarar för ledning av insatsen. Försvarsmakten ansvarar

för den direkta ledningen av egna enheter, främst beroende på ansvarsfrågor för

personal och materiel. Om räddningstjänstlagen inte gäller skall de ekonomiska

förutsättningarna om möjligt klarläggas före insats. Insatser för att rädda liv

eller stora värden får dock inte fördröjas av ekonomiska eller administrativa

skäl.

Några områden där försvarsmakten kan förekomma är:

• Militärt stöd enligt räddningstjänstlagen

• Militär medverkan vid bevakning av samhällsviktig anläggning

• Militär medverkan vid flyktingsituationer (övervakning, transporter, för-

läggning, förplägnad och sjukvård)

• Röjning av bomber och ammunition

• Indikering och sanering

• Sjuktransporter

Enligt totalförsvarsbeslutet 1996 får militär medverkan innebärande tvång eller

våld mot enskilda inte förekomma inom det civila samhället. Någon militär

medverkan i en sådan polisiär operation, förutom i fråga om stöd med trans-

porter vid trängda situationer, får inte ske.

Totalförsvarsmötet är Gotlands forum för samverkan i frågor om totalförsvar i

vid mening.

Gotlands speciella struktur: ett län / en kommun, tillika landsting , ett stift ,ett

militärkommando , gör samarbetet nödvändigt och naturligt. När det gäller de

svåra påfrestningarna som kan tänkas påverka Gotland är det främst Länssty-

relsen, Kommunen och Militärkommandot som engageras. Länsstyrelsen och

kommunen har såsom områdesansvariga myndigheter enligt ledningskedjan

härvid ett särskilt ledningsansvar.
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Det bör därför naturligen vara dessa myndigheter (motsvarande) som bildar

kärnan i den gemensamma ledning som erfordras för hantering av svåra på-

frestningar.

Principskiss för samverkan/samordning vid högsta beredskap och krig:

Länsstyrelsen MKG stab

Inklusive kommunrepresentation

Övriga civila myndigheter

Sjukvårdshuvudmannen
(länsvårdsnämnden)

Kommunrepresentant KA 3

Vårdnämnd (motsvarande) Visby grp

MekB 18

Källa: ”Gemensam grundsyn 1998” Sudergrp
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5. INTERVJUER

5.1 Bakgrund

Jag har intervjuat representanter från försvarsmakten med Stabschefen Militär-

distriktet Gotland som respondent,  Länsstyrelsen Gotland med försvarsdirek-

tören som respondent och slutligen Gotlands Kommun med räddningschefen

som respondent. Frågorna redovisas enligt åttapunkts- programmet och är

sammanställda med svar i tur ordning enligt frågeformuläret.

5.2 Syftesfrågan

a.) Totalförsvaret skall stärka  samhällets samlade förmåga att hantera svåra

nationella påfrestningar i fred. Hur har ni arbetat inom ramen för denna

uppgift? Vilka problem och utmaningar finns med denna uppgift och hur

har ni hanterat dessa?

b.) När i tiden anser ni att den nya uppgiften ”stöd till det civila samhället”

blev implementerad avseende Militärens roll på Gotland?

5.2.1 Försvarsmakten

a.) Överenskommelser ang. totalförsvaret har tidigare funnits med samarbets-

avtal och gemensam grundsyn mellan Militärkommando Gotland (MKG) Got-

lands Kommun och Länsstyrelsen på Gotland. 1998 antogs ett nytt grunddo-

kument som fortfarande gäller nu med MDG som företräder försvarsmakten.

Stora förändringar har skett inom försvarsmakten på Gotland, bland annat har

ju KA 3, LV 2 och A7 lagts ner, och det betyder att vissa resurser idag inte

finns tillgängliga och att vi får anpassa våra möjligheter att stödja samhället.

Som exempel kan nämnas att försvarets tryckkammare inte längre kan vara

kvar på Gotland, likaså begränsningar inom andra materiella områden ex. ter-

ränggående ambulanser.
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Länsstyrelsen på Gotland fick ett regeringsuppdrag i juli 2000, att se över möj-

ligheterna med totalförsvarsmyndigheternas samverkan vid kriser. Där för-

svarsmakten deltagit aktivt i en grupp. Mycket talar för att studien, som kom-

mer att presenteras under våren, kommer att föreslå en försöksverksamhet där

man ännu mera ska samarbeta främst på ledningsnivåer mellan de olika total-

försvarsmyndigheterna.

b.) Det finns en historisk bakgrund till 1800-talet då man utsåg Gotlands natio-

nalbeväring.32 Det var första samverkan mellan allmänheten och försvaret på

Gotland. Eftersom Gotland har ett specifikt ö-läge har det utvecklas ett tidigt

samarbete. Redan för 25 år sedan började försvarsmakten samöva med övriga

totalförsvarsmyndigheter. Vi har numera årliga totalförsvarsspel, där vi tittar på

möjliga hot och kriser inom totalförsvarsområdet. I år har vi även inbjudit de

tre Baltiska länderna att deltaga, vi ser det som ett regionalt stöd, som vi kan-

ske kan nyttja över gränserna.

5.2.2 Länsstyrelsen

a.) I grundsynen från 1998 tog vi upp vilka svåra påfrestningar som vi tycker är

särskilt aktuella för Gotlands del. Vissa frågor hanterar vi i särskild ordning

tex. elberedskapen som vi tycker är särskilt viktig, liksom teleberedskapen.

Angående information har vi en gemensam informationsplan med kommunen.

Styrelsen för psykologiskt försvar har varit här vid två tillfällen, då även in-

formationsansvariga på försvarsmakten inbjöds. Inom civilledning har vi olika

ledningssystem som inte är kompatibla med exempelvis polisen, räddnings-

tjänsten och sjukvården.

Transporter till och från Gotland är en viktig fråga som vår kommunikationsdi-

rektör är väldigt engagerad i.

                                                
32 Hammarhjelm Bengt. Gotländsk krigshistoria från Gutasagan till 1814. Sida 391.
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Det finns en bra beredskap när det gäller flyktingverksamhet på Gotland efter

det som hände i början på 1990-talet, då ett flertal båtar med flyktingar anlände

till ön.

b.) Samarbetet har funnits länge.

5.2.3 Gotlands Kommun

a.) Vi har ökat antalet befattningar på beredskapsenheten med 0,5 tjänst, i syfte

att kunna egna mer tid åt planering och samverkan inom Gotland och med

andra län och landsting.

Beredskapsenheten är statsfinansierad och man har aviserat neddragningar av

statsbidraget vilket kommer att innebära en minskad verksamhet på utbild-

nings– och övningssidan.

b.) Det blev det långt tidigare än 1997 vi har ju haft ett mycket bra samarbete

med tidigare Gotlands militärkommando numera Gotlands militärdistrikt och vi

har ju ständigt fallit tillbaka på resurser från försvarsmakten i olika händelser

genom åren. Kräklingbo branden är en sådan händelse 1992. Vi hade ett

snöoväder innan dess där vi tog över bandvagnar från fastlandssidan som vi

begärde från försvarsmakten som effektuerade. Så jag vågar påstå att innan det

här beslutet så hade vi en mycket god samverkan och sambruk av resurser och

det senast året har det utmynnat i att vi har t ex haft ,då innan det senaste för-

svarsbeslutet togs, militära ambulanser med våra radioenheter i t ex för att

snabbt sätta sig in i vid större olyckor så vi har haft det här samarbetet och

sambruket långt tillbaka i tiden. Vi har också hakat på vad gäller utbildnings-

mässigt t ex i körkortsfrågan, utbildning av chaufförer på deras underhålls-

grupp. De har haft trafikinspektörer och vi har hakat på det, gemensamt lanse-

rat ett blåljuskoncept t ex i landet som helhet, så vi har haft en bra dialog och

samverkan och nyttjande av andras resurser. Vi nyttjar i dagsläget försvars-

maktens helikopter t ex för olika riksinsatser och även transporter till och från

Gotland med sjuka människor.
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5.3 Insatsfrågan

a.) Skulle det behövas någon förändring för att utveckla samarbetet ytterli-
gare?

b.) Vet Räddningsledaren vad Försvarsmakten kan bistå med och har det blivit
lättare för honom att fatta beslut om vad som behöver göras?

c.) På vilka sätt får polis, landsting, kommun eller annan ansvarig myndighet
klart för sig vilket stöd som Försvarsmakten kan lämna inom det aktuella
området? Har det blivit till det bättre eller sämre?

d.) Hur sammanhålls och avvägs Försvarsmaktens stöd när flera myndigheter
samtidigt är i behov av stöd?

5.3.1 Försvarsmakten

a.) Ja det är klart att det finns. Det är väl det som vi tittar på i den här studien.

En förändring kan ju vara att man har en samordnad ledningsfunktion där man

tex. samgrupperar polisledning, räddningstjänstledning, kustbevakningsled-

ning, sjöledning, alltså den marina delen av sjöstridskompaniet, som finns

grupperade här och vakthavande befäl inom försvarsmakten d v s MD G led-

ning. Då kunde man även involvera tullmyndigheten som är en statlig myndig-

het och det är ju mycket för att kunna ha koll om vad som händer med anled-

ning av Schengengränsövervakning och ev. kriminalitet men också , det är vi ju

utsatta för nästan dagligen, illegala oljeutsläpp i våra farvatten m m. En ytterli-

gare angelägenhet, idag är det ju så att kustbevakningen är samlokaliserad med

MD G och Sjöstridskompaniet. Man kan koppla in de andra delar som jobbar

med räddningstjänst och säkerhetsfrågor d v s polis, räddningscentral och tull

så skulle vi kanske ha ännu lättare och framför allt om någonting inträffar

komma igång snabbare till insats och i vardagen upp- arbeta rutiner för hur

man skall starta upp verksamheten.
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b.)  Min uppfattning är definitivt att vi har ett samarbete, jag kan väl säga så här

att eftersom jag har jobbat här i olika funktioner i staben till och från under

hela nittiotalet och även nu, så påstår jag då det gäller flyktingbiten, så har vi

samverkat med räddningstjänsten. Bara några minuter efter det att de behövde

stöd så kunde vi hjälpa dom. Det var dom medvetna om redan på tidigt nittiotal

i samband med den här branden så såg de ju efterhand vilka resurser som både

ledningsresurser och armar och ben som försvarsmakten kunde ställa upp med.

Vi har inför dåliga vädersituationer och annat stöttat räddningstjänsten med

terränggående fordon, bandvagnar. Vi brukar då man ser inför hoten om dåligt

väder så händer det att vi säger vilka resurser vi har och hur de kan få tag i

dom, telefonlistor m m så jag uppfattar tack vare att vi jobbar bara mot en

kommun, en räddningstjänstorganisation, en polismyndighet så har vi ett väl-

digt gott samarbete .Dom har klart för sig ganska väl vilka resurser vi kan ställa

upp med. Vi har också utöver totalförsvarsstaben som jag nämnde så har vi

totalförsvarsråd som sammanträder minst fyra gånger per år och där brukar vi

ha ett sådant där scenarier, ett tema, inför varje möte där vi diskuterar hur vi

kan hjälpa varanda över gränserna.

c.)  Jag har delvis svarat på den frågan men jag tror att det har blivit till det

bättre för nu är det officiellt att vi skall stödja den civila samhället så att jag

tror att man säger att det är en gränsdragning som vi kanske ibland mer gjorde

av god vilja eller samarbetsklimatet. Nu är det ju officiellt godkänt att vi får

göra sådana här insatser och vi har också utbildat våra vakthavande befäl

på att om man åberopar räddningstjänstlagen ja det är oftast då skall vi med

alla medel till buds försöka hjälpa dom. Sedan får man alltid lära våra medar-

betare att ställa frågan när det övergår från räddningstjänst till annat- finns då

andra alternativ? Vi har nog blivit kunnigare från båda parter både från rädd-

ningsledare, polismyndighet, länsstyrelse vad försvarsmakten får och inte får

göra.

d.) Om du säger regionalt så är det ett ärende här för staben och ytterst är det då

chefen militärdistriktet om det gäller stöd åberopande som jag sade räddnings-

tjänstlag. Skulle det vara mera resurser än vad vi kan bistå med och
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att det behövs insatsförbanden då är det en fråga för insatsledningen vi får

alltså då begära av dom att få disponera flera helikoptrar eller flera förband

eller vad det nu kan vara. Då är det en högkvartersfråga eller den operativa

insatsledningen som har att fatta beslut men så att säga med de tillgängliga

resurserna så kan väl vi göra ett avvägande.

5.3.2 Länsstyrelsen

a.) Ja då kan vi väl bara komma in på det här regeringsuppdraget vi har att

belysa samordningsmöjligheterna av resurser på Gotland som det heter som vi

fick förra sommaren flera myndigheter (Polisen, Försvarsmakten, Kustbevak-

ningen, Tullverket, Länsstyrelsen, Räddningsverket) och det handlar om att vi

ska gemensamt belysa behovet av möjligheten att samutnyttja våra resurser vid

hantering av allvarliga olyckor och särskilda samhällskriser på Gotland och det

vi kommer att föreslå här är inte officiellt ännu men den 18 april överlämnar vi

den här rapporten till Försvarsministern men vi ser för oss en samgruppering av

de här myndigheterna det skulle kunna vara ett stort steg framåt för man får

utökad förståelse för varandras verksamhet och se hur man kan integrera sina

resurser så långt det är möjligt och det kan bli ganska spännande tycker jag

speciellt att få med försvarsmakten i det här sammanhanget. Vår tanke är en

bemannad permanent central för alla vakthavande befäl och sjöstrid, polis,

räddning etc.

b.) Ja, om man lyssnar på räddningschefen så säger han väl att han har ganska

bra grepp om vad det finns för resurser det kanske har med Gotland att göra

vad som är bekymmersamt är att försvarsmaktens resurser minskar om vi dis-

kuterar t ex ambulanserna man måste betala för vilken beredskap man har råd

med så att säga att hålla men när det verkligen behövs så skulle man vilja

komma åt dom snabbt man samtidigt så kan man inte betala vad det skulle

kosta. Krigssjukhusen försvinner det är en hel del resurser som försvinner här-
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ifrån och det är ju bekymmersamt det finns inte värnpliktiga här året om heller

och bevakningsbåtarna i Fårösund har inte den bemanning så de kan ha

beredskap dygnet runt så på det sättet så har det alltså så på det sättet så har det

rent materiellt blivit sämre det har ju inte med 1996 försvarsbeslut att göra utan

senare med omstruktureringen.

c.) Det vet jag faktiskt inte, om jag skall gissa är väl att det blivit bättre i och

med 1996 försvarsbeslut eftersom det så tydligt sägs där att det är en av för-

svarsmaktens uppgifter. Sedan har vi då det här nya med militärdistriktet då

som särskild har till uppgift att odla kontakten med det samhället så då kan

man ju föreställa sig att det kommer att bli ännu bättre i framöver men jag är

som sagt inte tillräckligt inblandad.

d.) Det är ju intressant för då kan man ju fundera över hur går det till nu och

hur har det kunnat varit och jag vet inte vem som gör den här avvägningen där

skulle möjligtvis länsstyrelsen kunna ha en roll men det har vi inte nu men vi

har diskuterat den att lsty skulle kunna vara sammanhållande och prioriterande

myndighet. Försvarsmakten själv kan ju ha synpunkter på hur man kan ställa

resurser till förfogande men om vi får det här om man nu går tillbaka till re-

geringsuppdraget så har man då tänkt sig om man nu har en samverkande led-

ning så kan man ju där med alla som är inblandade vid ett bord resonera. Det är

svårare om sitter på olika ställen och ropar än om man sitter på samma ställe

för då kan man ju faktiskt komma fram till en lösning.

5.3.3 Gotlands Kommun

a.) Ja man kan väl säga att jag tror det finns mycket mer  inom de lagrum som

finns i dag. Man skulle t ex kunna utbilda den stamanställda personalen inom

regementena här på ön P 18 och även MD G till t ex deltidsanställda brandmän.

Alltså - det kan vi göra inom dom lagar som finns idag utan att tumma på nå-
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gonting och de skulle i sin tur medföra att man kanske kunde ha en vaktstyrka

för kommunal räddningstjänst ute på förbandet, det skulle jag kunna tänka mig,

så du ser att det finns mer att göra.

b.) Nej, jag kan inte säga att det är någon förändrad bild sedan tidigare vi vet

att vi har en vakthavande på militärkommandot och nu på militärdistriktet och

vi vänder oss dit och ställer en begäran då och det är samma rutin som förut.

c.) Jag tycker inte att det är vare sig bättre eller sämre vi har kontinuerligt mö-

ten i totalförsvarsrådet där vi informerar varandra om förändringar kontinuer-

ligt för respektive myndighet. Vi har kontinuerliga möten i räddningssamgrup-

pen där försvarsmakten sitter med också och jag känner väl då att vi är ganska

välinformerade här sitter alla myndigheterna med i totalförsvarsrådet både län,

polis och kommun det täcker ganska mycket.

d.) Kan jag inte bedöma, jag tror att räddningsledarens begäran står ganska

högt medan en begäran från socialförvaltningen att få tillgång till samma resurs

då tror jag att de får stå tillbaka. Men samtidigt är det så att räddningsledaren

har ett ansvar att även tänka på t ex vid snöoväder så är det inte bara beredska-

pen på de här brandstationerna för ambulanser eller den biten utan det är ju

samtidigt transporter till hemtjänsten som måste utföras till hemmen med me-

diciner och mat och det gör att här måste vi inta det i vår bedömning, rädd-

ningsledaren kan begära att få de resurserna.

5.4 Genomförandefrågan

a.) Vilken roll har Landshövdingen i samverkan och planering?

b.) Anser ni att lagarna ger erforderligt stöd till den samverkan som idag sker?

5.4.1 Försvarsmakten
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a.) Utredningsuppdraget är ställt till landshövdingen och hennes medarbetare

så rollen av en samordnande myndighetsroll mot alla statliga delar här på

ön så uppfattar vi det allihop och därför får de väl ha någon form av sam-

ordningsroll för statliga myndigheter på Gotland.

Där dom å ena sidan företrädare och är regeringens förlängda arm och andra

sidan har ju då landshövdingen att företräda de regionala intressena.

b.) Ja det kan i utredningen komma fram beröringspunkter där det skulle löna

sig att se över t ex vissa befogenheter som polismän idag endast har men som

man kanske skulle kunna tänka sig att delegera till delar av försvaret. Överva-

kande uppgifter skulle våra bevakningsfartygsbesättningar kunna komplettera

kustbevakningen och vise versa så det finns säkert om man ser över  regelver-

ket möjligheter att göra vinster för skattebetalarna t ex genom att man ger ett

större mandat.  Varje profession kommer givetvis att hävda att det kanske är

svårt att till 100 % ersätta dem, men i vissa fall tror jag att man kan biträda och

stödja dessa.

5.4.2 Länsstyrelsen

a.) Landshövdingen är väl inte personligen inblandad i själva arbetet men

däremot så vid vissa tillfällen inför en övning t ex så är det naturligt att man

förbereder genom att tala om vad man kan komma att förvänta sig. Det är na-

turligtvis landshövdingen som fastställer planerna. vi har en ledningsdoktrin

för länsstyrelsen som handlar om vår egen roll, men det  finns anledning att se

över den nu när Åke Pettersson har lagt sin utredning 1 maj. Han kommer att

beskriva ledningskedjan och länsstyrelsens roll.

b.) Nej det kan man inte säga att den  gör just därför att länsstyrelsen roll är

lagligen oklar.
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5.4.3 Gotlands Kommun

a.) Jag känner att landshövdingen är en person för länet som är viktig

då det inträffar något allvarligt. Det är en symbolmänniska för hela länet som

kan kraftsamla den väldiga massan medan operativt landshövdingen inte har

inflytande på räddningsledarfunktionen. Om länet, landshövdingen eller för-

svarsdirektören utsett en räddningsledare vilket man kan göra i vissa lägen så

är det räddningsledaren som har det operativa ansvaret och fullföljer de beslut

som är tagna. man är ju suverän där så att säga.

b.) Ja det tycker jag.

5.5 Resultatfrågan

a.) Hur har resultatet blivit?

5.5.1 Försvarsmakten

a.) Gotland är en ö med specifikt ö-läge där vi är beroende av varandra och

detta har utvecklats efterhand, så egentligen är det väl mer än formalisering av

begreppen som har skett de senaste åren. Vi har årliga totalförsvarsspel, total-

försvarsdagar där vi tittar på möjliga hot och kriser inom totalförvarsområdet.

Vi samarbetar på en bred front och har gjort detta i 25 år.

5.5.2 Länsstyrelsen

 a.) Svårt att säga, har alltid varit bra
 

5.5.3 Gotlands Kommun

a.) Det är bra det bygger mycket på personkemi och att man vet var man har

sina kolleger och var man kan få hjälp och stöd. Det kan man ju säga att Got-

lands läge formar ju det här behovet av samverkan. Vi är medvetna om att vi
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sitter på en ö och smäller det på här så måste vi samverka. Vissa dagar på året

så är vi helt isolerade vi kan inte få hjälp från fastlandssidan och vi måste mat-

cha det här de andra dagar så kan vi få hjälp inom en 10-timmarsperiod med

resurser från fastlandet.

5.6 Effektfrågan

a.) Hur ofta sker en gemensam översyn av planerna och genomgång av För-

svarsmaktens möjligheter till stöd?

b.) Vilka är de viktigaste erfarenheterna av stödet från Försvarsmakten idag,

positiva såväl som negativa?

c.) Vilka synpunkter har du på att Försvarsmakten börjar ta betalt för sådant

som inte lyder under räddningstjänstlagen? Tror du att det skulle påverka an-

talet tillfällen där Försvarsmakten utnyttjas? Varför?

d.) Hur sker utvärderingar efter genomförda insatser?

e.) Dokumenteras insatserna och i så fall hur och av vem?

f.) Har det blivit någon förändring avseende lednings organisationen efter be-

slutet 1996? (ex deltagandet, ansvar, antal övningar) Till det bättre eller sämre?

5.6.1 Försvarsmakten

a.) Översynen sker årligen.

b.) Jag tror att det viktigaste erfarenheten är att dels att vi snabbt kan komma

igång och har en beredskap. Vi har bra utrustning, vi är duktiga på att leda och

det har vi fått ett erkännande för ute i samhället. De säger att försvarsmakten
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går att använda till mycket inte bara till att rusta oss för att delta i ett framtida

krig eller väpnat angrepp, utan vi kan skydda samhället och göra robusta saker

med de resurser vi har även i en krissituation,  eller när en olycka inträffar. Det

tror jag är den största egenheten och det tror jag också gör att skattebetalare

och medborgare är mera positivt inställda till att vi finns. Att vi kan hjälpa till

när det går tungt i samhället.

c.) Vi är ju rätt generösa som ställer upp om det inte för att vi på grund av kon-

kurrenssituation inte får utan om tredje person eller samhället kan komma till

skada då skall vi ställa upp men om det är någon som har åtagit sig att leverera

el och inte kan det och de köper tjänsten av oss så för de betala för det. Det

tycker jag är ganska naturligt.

Den frågan kör vi kontinuerligt då att det ofta initialt bedöms av räddningsleda-

ren som räddningstjänst och det må väl vara hänt men när det övergår till an-

nat, när övergår normal snöröjning till räddningstjänst? Då får man föra en

dialog och det är väl vettigt annars kan man säga att försvarsmakten kan kon-

kurrera ut entreprenörer och det är ju inte heller bra. Det är just då det går över

det normala samhället och infrastrukturen och leverantörer klara av så inte

tredje part blir lidande om vi då gör en insats så får de betala för det och det

tycker jag inte är konstigt.

d.- e.) När man begär hjälp av någon av de här myndigheterna så loggas detta.

VB har en krigsdagbok motsvarande där han skriver vem som har gjort stöd

och vilka resurser som har avdelats och vi brukar också göra så att vi lägger

upp en aktivitet alltså vi får göra en kostnad för att kunna så småningom tala

om att det här räddningstjänstuppdraget kostade si och så mycket för då kan vi

också efter då vi har utvärderat insatsen koppla den till vilken kostnad och vid

behov även fakturera någon som har fått den här hjälpen från försvarsmakten

så visst dokumenteras och ofta både med tid och rum när det här räddnings-

tjänstlagen har åberopat för det är viktigt sedan för att se hur vi har agerat för är

det inte åberopande av räddningstjänstlagen och det inte är så att säga statliga
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som begär stöd av annan statlig myndighet då måste vi alltid vara försiktiga för

då kommer konkurrenslagar och annat in så därför är det väldigt bra att de som

tar emot det skriver ner vad det är frågan så får man utvärdera och ofta innan

man fattar in insats då det gäller insatser utanför räddningslagen så är det ju jag

eller C MD G som fattar beslut.

Jag vet att man har skrivit erfarenheter efteråt och att man skrev det åtminstone

två berörda delar av försvarsmakten dels var det Lv 2 som deltog i släckningen

och sedan var det hemvärnet huruvida det dokumenterades och vilka order som

gavs för sex år sedan det kan jag inte svara på men önskvärt vore det naturligt-

vis. Vi har väl lärt också genom att läsa rapporter från mellersta- och södra

militärdistriktet hur de har agerat vid översvämningarna i Värmland och Väst-

sverige och hur de agerade i samband med elavbrotten som var vid årsskiftet

och just det här att man givetvis klarat ut rollspelet är viktigt och vilken form

av stöd det är vi lämnar och sedan så som dom har gjort att de har

återrapporterat och jag har uppfattat att den återrapporteringen sammanställts i

staben sedan efteråt och man har avtvingat insatsledaren eller om man har in-

tervjuat oss det kan jag inte svara på riktigt men jag har läst erfarenhetsrappor-

ter från båda de här tillfällen.

f.) Visst har det skett en förändring det jag då nämnde var reduktionen det var

ju det försvarsbeslut som togs om omstrukturering år 2000 där vi fått färre re-

surser vi har också det mest påtagliga där är att på Gotland inte den territoriella

chefen som också är regional produktionsledare d v s som håller i pengarna för

fram till sista juni 2000 var det chefen MKG som även stod för resurserna han

kunde i totalförsvarshänseende kommendera eller hade orderrätt över marina

enheter, kustartilleriet och luftvärnet sedan så idag så går det via operativa in-

satsledningen om man skall få insatsförband i det här fallet P 18 att utföra saker

utom då det gäller ren räddningstjänst eller beredskap då säkerheten finns där

har vi en befälsrätt men när det gäller produktionsledning

så är besluten för förbanden via operativa insatsledningen i det här fallet

marktekniska kommandot främst.
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5.6.2 Länsstyrelsen

a.) Jag tror inte vi har några schemalagda sådana genomgångar och det kanske

man ska fundera över att det kanske man skulle ha. Vad vi har är ju vårt total-

försvarsråd och där sitter cheferna för totalförsvarsviktiga verksamheter där

sitter kommunstyrelsens ordförande, landshövdingen, generalen, chefen för

GEAB och chefen för Telia, sjöfartsverket, kustbevakningen, luftfartsverket

alltså chefer för viktiga funktioner på Gotland och de träffas 4 gånger per år.

På dessa möten har vi olika teman ex förra gången diskuterade vi massflykt,
elförsörjning.

b.) Länsstyrelsen har ju inte själv rekvirerat några resurser från försvarsmakten

men en privat uppfattning är det att det brukar fungera väldigt bra för man är

proffs på fixa saker och ting. Jag har väldigt stor tilltro till försvarsmaktens

förmåga att fixa olika praktiska saker och där har man föresten sagt vid flyk-

tingsincidensen när det gäller utspisning, förläggning, transporter så finns det

resurser som man snabbt kan sätta in när det behövs. Några negativa har jag

inte det skulle ju då vara ifall inte resurserna finns tillgängliga för det är ju den

egna verksamheten som går först. Jo förresten jag har en negativ sak; Jag frå-

gade för länge sedan om vad det fanns för reservelverk och om försvarsmakten

kunde ställa samhället till förfogande och jag har inte fått något svar (brevet

skrevs i juni förra året).

c.) Har det varit gratis någonsin när det inte är räddningstjänstlagen? Ju mer det

kostar ju större motstånd och sedan beror det ju på alternativen. Det är klart om

det är nödvändigt och inte finns några alternativ så betalar man antar jag. Det

är bara frågan om vem som skall betala och vad pengarna skall komma ifrån.

När kommunen behöver hjälp och det inte är räddningstjänst från försvars-

makten då kanske staten skall gå in som när det gäller stora räddningsinsatser

utöver den kommunala självrisken att det fanns en speciell pott för det.
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d.) Jag har ju inte varit med om någon insats och det är självklart att utvärde-

ringen måste vara väldigt viktig. Jag kommer inte ihåg om det ingår i planen

däremot ingår det att man skall föra dagbok så att man i

efterhand kan se vad som har gjorts och det är ju en första grund för att kunna

göra en utvärdering.

e.) Det har ju inte varit så många insatser för länsstyrelsens del men vi doku-

menterar allt vi gör man har protokoll från möten och anteckningar från öv-

ningar så på det sättet kan man ju se vad som har hänt.

f.) Det beror hur man ser på det för jag har ju aldrig varit med om någon total-

försvarsövning som var inriktad på kriget det försvann ju i och med 1996 års

försvarsbeslut i stället så har man ju övat för sådana scenarier som strömav-

brott, stora olyckor senaste övningen där civilbefälhavaren militärbefälhavare

var med var våren 1999.

5.6.3 Gotlands Kommun

a.) Jag vågar nog påstå att det sker årligen och vid förändringar som är inom

försvarsmakten får vi kontinuerligt information när det sker en förändring vad

gäller bandvagnar, ambulanser är en annan diskussion som vi för.

b.) Första erfarenheten vi har haft är så att säga vid omfattande skogsbrand

faller vi tillbaka på Kräklingbo så kan vi säga att det var ett omfattande stöd

som gavs till kommunen, räddningstjänsten vid tillfället och det är ju framför

allt på personella resurser, materiella resurser och underhåll under längre pe-

riod typ drivmedel, fordon, transporter, reparationer m m och begär man hjälp

hos försvarsmakten så får man också effektuerat och det är ju oerhört viktigt

vid skogsbrand eller vilket annat nödläge som helst man vet att man får besked

om när och hur det kommer och vem som är ansvarig. Jag har inga negativa

effekter utan det är kvalité det man får och det är arbetsledare för varje grupp

man klargör uppgiften och sedan löser man uppgiften det är skillnaden med när

man begär hjälp från en förening.
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c.) Nej men principiellt skall det väl vara så att man skall ha ersättning, har

kommunen ett ansvar så skall kommunen kunna välja att själv ha resursen eller

att köpa in resursen och då skall man kunna betala för en resurs om man köper

in den samtidigt. Försvarsmakten är en statlig angelägenhet och det är allas

skattepengar som går dit och man borde då kanske ha en ökad tillgång på re-

surser men jag har svårt att bedöma detta jag tycker att det fungerar bra idag.

Jag känner väl att det är rätt att man tar ut vad det kostar när man lånar ut gre-

jor eller bilar från försvarsmaktens sida nu vet jag att man är skyldig enligt

räddningslagen att ställa upp med resurser. Jag tycker att det inte är en stor

fråga utan man kan mycket väl ta betalt för sina tjänster. Vi får ju betala alla

andra civila entreprenörer som vi nyttjar lastbilar och traktorer, tankvagnar och

allt vad nu är och det vore ganska rakt att säga också att försvarsmakten tar

betalt för sina tjänster.

Man har tex. gjort en uppgörelse vad det gäller helikoptertransporter där vi får

betala för nödhelikopter där vi får betala 13 000:- – 14 000:- kr/tim för den

resursen. Jag känner att principen måste vara den att vi måste vara beredda att

betala vad det kostar.

d.) Det brukar vara en sittning mellan aktörerna där man har möjlighet att säga

plus och minus och det brukar skrivas rapporter på de olika insatserna senast vi

hade en övning med Huddinge och försvarsmakten var med där också  och då

man skriver en rapport enkelt kort och konsist och sedan försöker man då rätta

upp brister som uppkommit. Så det brukar vara en uppföljning vid en större

insats och det har alltid dokumenterats på något sätt och förts en dialog med

olika företrädare.

e.) Varje insats som vi är ute på skrivs det en insatsrapport vilka som har varit

med och vad man använt för prylar, grejer och en kort beskrivning av insatsen

f.) Vi har väl snarare märkt ett ökat avrop från försvarsmakten att vara med vid

samverkansövningar i olika karaktärer olika kalibrer och de har ställt till pro-

blem för oss för vi har inte resurser fullt ut så att vi känner väl då att man har
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ökat behovet av samverkan med kommunala räddningstjänsten och jag tror att

vi har haft svårt att matcha det där vi har inte kunnat ställa upp på allt ihop be-

roende på ekonomiska frågor och prioriteringar i vår verksamhet hel enkelt

kanske också beroende på att vi har fått för sena avrop till övning och inte kun-

nat ställa av och frigöra resurser till övningarna ja det är nog alltså den bilden

som är.

5.7 Bedömningsfrågan
• Vad är din bedömning av den lokala förmågan avseende samverkan efter

1996 på en 5 graderad skala?

5.7.1 Försvarsmakten

Då är vi på Gotland fyra mot fem. Därför att vi har en region, vi har många

inom samma område som är beroende av varandra och därför är vi mer än

andra nödda och tvungna att samverka. Vi har inte så nära till våra grannkom-

muners brandförsvar eller polisdistrikt utan här är vi beroende av att hjälpa

varandra.

5.7.2 Länsstyrelsen

Det där är också väldigt svårt för jag har inget att jämföra med jag kan tänka

mig att det alltid varit bra på Gotland och visst skulle man kunna tro att det är

bättre efter 1996 men det är ju en ren gissnig.

5.7.3 Gotlands Kommun

Jag kan inte se att det är någon stor skillnad idag, snarare är det väl tvärt om,

tidigare så hade KA 3 (Fårösund) ett eget ansvar och då fick man vända sig till

två myndigheter. Men sedan skedde någonting och KA 3 gick in under Got-

lands militär-kommando och då kunde vi vända oss till en vakthavande och det

tycker jag var en styrka i stället för att ringa till två. Jag såg inte det som något

problem tidigare men jag känner ju att det blev effektivare. Jag kan inte skilja

det åt
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6. ANALYS

3.1 Syftesfrågan

Enligt Vedungs första punkt är det nödvändigt att informera sig om uppdrags-

givarens övergripande syften. Uppdragsgivaren när det gäller totalförsvaret  är

Riksdagen som med Försvarsbeslutet 1996 gav totalförsvaret uppgiften att

stärka samhällets samlade förmåga att hantera svåra nationella påfrestningar i

fred.

Denna uppgift har blivit implementerad genom att myndigheterna på Gotland

1998 antog ett nytt dokument  med gemensam grundsyn som fortfarande gäller.

Länsstyrelsen fick i juli 2000 ett regeringsuppdrag att se över totalförsvars-

myndigheternas samverkan och ledning vid kriser.

a.) Försvarsmakten, Länsstyrelsen och Gotlands Kommun har tillsammans ar-

betat fram ett förslag till regeringen och riksdagen om att få en försöksverk-

samhet lagd till Gotland.

Förvaret på Gotland påpekar att det är ett problem med tillgången på resurser,

eftersom tre regementen  lagts ner och därför måste de anpassa möjligheterna

att stödja samhället.

Gotlands Kommun har ökat antalet befattningar på beredskapsenheten. Man ser

dock en fara i de aviserade neddragningar av statsbidraget till beredskapsenhe-

ten, vilket kommer att innebära minskad verksamhet på utbildnings- och öv-

ningssidan.

Länsstyrelsen anger vilka svåra påfrestningar som är särskilt aktuella för Got-

lands del, tex. el- och teleberedskapen. De anser vidare också att inom civilled-

ning är de datoriserade ledningssystemen inte anpassade för att kommunicera

med varandra.

b.) Försvarsmakten anser att implementeringen i princip skedde när man utsåg

Gotlands Nationalbeväring på 1800 talet. Samövningar startade för 25 år sedan

mellan försvarsmakten och övriga totalförsvarsmyndigheter.
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Länsstyrelsen och Gotlands Kommun anser att samarbetet funnits länge.

3.2 Insatsfrågan

Vedungs tredje punkt talar om hur insatsen karakteriseras och att det kan vara

befogat att tala om mål och styrmedel.

Regeringen anger i propositionen som mål en ”helhetssyn på det militära och

det civila försvarets uppgifter i krig och fred”.

Vidare anser redgeringen att vid utformningen av samhällets åtgärder för att

möta olika hot och risker bör ett helhetstänkande vara styrande i syfte att få

samordningsvinster med effektiviserings- och rationaliseringseffekter som

följd.

a.) Försvarsmakten och Länsstyrelsen har samma uppfattning om effektivise-

ringen av en samordnad ledningsfunktion inom civilförsvaret och förvarsmak-

ten.

Gotlands Kommun tycker att samarbetet kan utvecklas ytterliggare genom ut-

bildning av den stamanställda personalen på P18 till deltidsanställda brandmän

och detta skulle medföra att man skulle kunna ha en kommunal vaktstyrka ute

på förbandet.

b.) Försvarsmakten anser att man har ett bra samarbete och att räddningsleda-

ren har klart för sig vilka resurser som försvarsmakten kan ställa upp med.

Denna uppfattning delar även Länsstyrelsen. Gotlands Kommun anser att det är

ingen skillnad mot tidigare.

Länsstyrelsen påpekar de minskningar av resurserna som blivit efter förbands-

nedläggningarna, tex. färre krigssjukhus, bevakningsbåtarna har inte beman-

ning dygnet runt och att de militära ambulanserna har försvunnit.

c.) Genom kontinuerliga möten i totalförsvarsrådet, där alla berörda myndig-

heter deltar och i räddningssamgruppen blir alla väl informerade om vilket stöd

som försvarsmakten kan ge inom det aktuella området.
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d.) Försvarsmakten kan bistå med de resurser som finns på Gotland när rädd-

ningstjänstlagen åberopas. Vid en större påfrestning ner det behövs mera

resurser än vad de kan bistå med är det en fråga för operativa insatsledningen

att prioritera och fatta beslutet om eventuella förstärkningar.

Länsstyrelsen vet inte vem som gör avvägningen, men man har diskuterat att

länsstyrelsen skulle kunna vara sammanhållande och prioriterande myndighet.

Gotlands Kommun har svårt att bedöma frågan, men tror att räddningsledrena

begäran står ganska högt.

3.3 Genomförandefrågan

Regeringen anser att ansvariga myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret

skall samverka, samordna sin planering och verksamhet inbördes.

Vidare skall det ske en samordning mellan de myndigheter och andra organ

som har ansvaret för riskhantering i fred. Vid utformningen av samhällets åt-

gärder för att möta olika hot och risker skall ett helhetstänkande vara styrande i

syfte att få samordningsvinster med effektiviserings- och rationaliseringsef-

fekter som följd. Sett till Vedungs fjärde punkt är landshövdingen den främste

adressaten som skall se till att programmet/försvarsbeslutet implementeras hos

övriga adressater/myndigheter.

a.) Försvarsmaktens uppfattning är att uppdragsförslaget är ställt till landshöv-

dingen som samordnade myndighet mot alla statliga delar på Gotland. Lands-

hövdingen är regeringens ”förlängda arm”, samtidigt som hon skall företräda

de regionala intressena.

Länsstyrelsens uppfattning är att landshövdingen personligen inte är inblandad

i själva arbetet. Landshövdingen fastställer planer för övningar.

Gotlands Kommuns uppfattning är att landshövdingen är en symbol för hela

länet, däremot har hon inte något operativt inflytande på räddningsledar funk-

tionen.
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b.) Försvarsmakten anser att lagarna inte ger tillräckligt stöd, utan de föreslår

att man ser över dessa, tex. vid samverkan med polisen, kustbevakningen avse-

ende vissa befogenheter.

Länsstyrelsen roll är enligt dom själva lagligen oklar.

Gotlands Kommun anser att lagarna täcker behovet.

3.4 Resultatfrågan

Genom en studie av dokumenten och intervjuerna har jag fått fram en kombi-

nation av det verkliga förhållandet, detta bygger jag på Vedungs fjärde punkt.

- Det framkommer att man har årliga totalförsvarsdagar där man genom olika

spel med skiftande tema belyser de hot och kriser som samhället kan ställas

inför. Det speciella ö-läget gör att behovet av samverkan faller sig naturligt,

framhålls både av försvaret och Gotlands kommun.

3.5 Effektfrågan

Jag utgår från Vedungs punkt nummer sex, där han tar upp vad de uteblivna

resultaten beror på. Är det företeelser i implementeringen exempelvis att myn-

digheterna lidit brist på resurser. Nedläggningar av förband har givit en resurs-

förändring för totalförsvarsplaneringen på Gotland.

a.) Enligt Försvarsmakten och Gotlands kommun sker översynen av planerna

årligen. Länsstyrelsen menar att det inte sker några genomgångar av planerna,

men hänvisar till totalförsvarsrådet som träffas fyra gånger per år.

b.) Den viktigaste erfarenheten säger försvarsmakten är att man snabbt kan

komma igång och har en beredskap. Man har bra utrustning och är duktiga på

att leda. Länsstyrelsens uppfattning är att det brukar fungera väldigt bra. För-

svarsmakten är proffs på att fixa saker och ting.

Gotlands kommun tycker att det är ett omfattande stöd som fås och ger  exem-

pel från en omfattande skogsbrand. Stödet ges i form av personella, materiella

resurser.
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c.) Försvarsmakten tycker det borde vara naturligt att ta betalt för tjänster som

inte faller under räddningstjänstlagen. Länsstyrelsen anser att det är frågan om

vem som skall betala och vad pengarna skall tas ifrån. Gotlands kommun

tycker att man måste vara beredd att betala.

d.) Försvarsmaktens utvärdering görs genom den krigsdagbok som vaktha-

vande befäl på Militära distriktet skriver. Det är önskvärt att man blir bättre på

att göra utvärderingar efter genomförda insatser.

Länsstyrelsen säger att man skall föra dagbok så att man i efterhand kan se vad

som har gjorts, detta är en första grund för att kunna göra en utvärdering.

Gotlands kommun säger att man har en sittning mellan aktörerna, det skrivs

rapporter efter gjorda insatser. Man har uppföljning efter en större insats och

det dokumenteras alltid på något sätt.

e.) Försvarsmakten genom krigsdagbok. Länsstyrelsen dokumenterar allt man

gör, för protokoll från möten och anteckningar från övningar. Gotlands kom-

mun det skrivs en insatsrapport från varje insats de gör.

f.) Försvarsmakten har efter omstruktureringen 2000 fått färre resurser att an-

vända på Gotland. Vidare är inte längre den territorielle chefen produktionsle-

dare på Gotland, utan detta svarar den operativa insatsledningen för. Detta in-

nebär att det som faller utanför räddningstjänstlagen måste operativa insatsled-

ningen fatta beslut om hur man ska utnyttja insatsförbandet P18.

Länsstyrelsen har inte någon erfarenhet.

Gotlands kommun har märkt ett ökat avrop från försvarsmakten att delta i sam-

verkansövningar i olika karaktärer. Detta har ställt till problem för oss för vi

har inte resurser fullt ut att delta.
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6.6 Bedömningsfrågan
Jag har ställt denna fråga med utgångspunkt från Vedungs punkt 7 avseende

hur väl myndigheterna uppfyllt sin lokala förmåga till samverkan inom total-

försvaret, utifrån en fem gradig skala.

Försvarsmakten anser att på Gotland ligger man på en fyra till femma.

Länsstyrelsen gissar att det är bättre. Gotlands kommun känner att det blivit

effektivare, genom att man bara behöver vända sig till en vakthavande(VB)

istället som tidigare två.
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7. SLUTSATSER

Syftet med min uppsats har varit att besvara följande frågor:

- Hur sker denna planering och samverkan inom totalförsvaret på Gotland?

- Hur har arbetet bedrivits inom ramen för uppgiften ”stöd till civila samhäl-

let”?

- Är försvarsbeslutet 1996 implementerat vid totalförsvarsmyndigheterna på

Gotland?

Till min hjälp i denna uppsats har jag använt mig av Evert Vedung

”Utvärdering i politik och förvaltning” och hans åttapunktsprogram för utvär-

dering. Jag har dock inte använt mig av alla punkter.

Resultatet av min utvärdering har visat att det har skett en implementering av

försvarsbeslutet 1996 hos totalförsvarsmyndigheterna på Gotland. Detta har

skett genom en kontinuerlig samverkan och planering mellan dessa. Denna

samverkan och planering har funnits sedan lång tid tillbaka. Beroende på Got-

lands utsatta läge har det varit naturligt och nödvändigt att samarbeta mellan

myndigheterna.

Jag drar följande slutsatser utifrån problemställning, syfte, dokumenten och

frågeställningarna:

Myndigheterna har kontinuerliga möten i totalförsvarsrådet där man informerar

varandra om förändringar inom respektive myndighet.

Man diskuterar vid dessa möten olika krisscenarier  exempelvis massflykt, el-

försörjning o.s.v. Man har även regelbundna möten i räddningssamgruppen där

försvarsmakten deltar.
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Totalförsvaret har tidigare funnits med samarbetsavtal och gemensam grundsyn

mellan Militärkommando Gotland (MKG) Gotlands Kommun och

Länsstyrelsen på Gotland. 1998 antogs ett nytt grunddokument som fortfarande

gäller nu med MDG som företräder försvarsmakten.

Försvarsmakten och övriga totalförsvarsmyndigheter har haft samövningar som

startade för ca 25 år sedan. Därför har det varit tämligen enkelt att implemen-

tera det nya förvarsbeslutet 1996 eftersom myndigheterna är vana vid samver-

kan.

Samverkan och planering inom ledning vid kriser i länet torde öka med anled-

ning av det regeringsuppdrag som länsstyrelsen fick i juli 2000, avseende för-

söksverksamhet inom totalförsvarsmyndigheterna.

Myndigheterna på Gotland anser att planering och samverkan vad gäller  total-

förvarsarbetet fungerar mycket bra. De är dock övertygande om att detta kan

förbättras ytterligare genom en samlokalisering av ledningsresurserna.

Den nya uppgiften ”stöd till det civila samhället” enligt försvarsbeslutet 1996

har inte orsakat någon förändring vad gäller samverkan mellan de olika myn-

digheterna. Gotlands specifika ö-läge har gjort att myndigheterna varit

”tvungna” att samarbeta. De geografiskt korta avstånden och den personliga

kännedomen mellan de ansvariga har alltid underlättat samarbetet.

Möjligheten för försvarsmakten att stödja det civila samhället vid svåra på-

frestningar har minskat med anledning av att tre regementen lagts ner. Dessa

tre regementen hade olika in- och utryckningstider för värnpliktiga, vilket

möjliggjorde för försvarsmakten att över hela året ha tillgång till personal som

stöd till samhället.
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Vidare har möjligheten för att fatta beslut avseende delaktigheten från P 18

sida vid samövningar inom totalförvarets ram, försvårats genom att dessa be-

slut flyttats från C MDG till operativa insatsledningen i Stockholm.

Enligt lagen (1994:1720) om ”civilt försvar” 2 kap. 1§ sägs att kommunens

beredskapsförberedelser skall genomföras i form av samverkan med statliga

myndigheter. Minskas statsbidraget till beredskapsenheten får det till följd att

planeringen och samverkan minskar inom totalförsvaret och då når man inte de

mål som politikerna ställt på kommunen.

Vid en allvarlig kris försvåras ledningen av totalförsvaret på grund av att de

datoriserade ledningssystemen för försvarsmakten, länsstyrelsen, polisen och

Gotlands kommun inte är anpassade för att kommunicera med varandra.

Det är fullt naturligt att försvarsmakten tar betalt för gjorda insatser som faller

utanför räddningstjänstlagens område. En förutsättning är att de uppgifter som

omfattas av räddningstjänstlagen klart definieras så att oklarheter inte kollide-

rar med konkurrenslagen.

När det gäller dokumentation av gjorda insatser görs detta hos försvarsmakten

endast i vakthavande befäls krigsdagbok. Detta är ej till fylles eftersom styrke-

chefen inte dokumenterar den gjorda insatsen, vilket försvårar en saklig och

noggrann utvärdering.

Regeringens intentioner enligt propositionen 1995/96:12 ”totalförsvar i förny-

else” om bättre utnyttjande av tilldelade resurser som inte utnyttjas fullt ut, får

användas i samarbetet inom totalförvaret bekräftas av myndigheterna.

Om totalförsvaret på Gotland blir ett försöksområde där man samlokaliserar

ledningen, torde möjligheten att avväga och fördela resurserna underlättas om

flera kriser inträffar samtidigt.
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8. REFLEKTION

Jag tycker teorin är överföringsbar till att användas för utvärdering av politiska

beslut till de myndigheter som skall genomföra dessa. Dock om man använder

åttapunktsprogrammet av Vedung måste man vara noggrann med vilka under-

frågor man ställer i sin utvärdering. Vissa av Vedungs rubriker på frågorna

passade inte in i min uppsats och därför har jag gjort en fri tolkning av var

mina frågor passar in i hans program. Vedung ställer heller inga krav på att

samtliga frågor skall besvaras av utvärderaren.

Jag har lärt mig att utvärdering kan göras vad gäller lagars tillämpning och hur

de verkställande myndigheterna implementerar dessa. Man kan tydligt se vil-

ken tid det tar att implementera beslut i mitt arbete. Försvarsbeslutet togs 1996

och 1998 har totalförsvaret på Gotland utarbetat en gemensam grundsyn för

samverkan och planering. Detta tar alltså i mitt exempel två år från fattat be-

slutet till verkställighet.

Jag anser att jag har fått ökade kunskaper om hur samverkan och planering

mellan myndigheterna på Gotland sker. De problem som finns blir tydliggjorda

och det är intressant att få inblick i hur man försöker lösa dessa.
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9. SAMMANFATTNING

Regeringen har i hela omstrukturerings arbetet tryckt på att totalförsvaret skall

eftersträva en helhetssyn när det gäller utnyttjandet av samhällets samlade re-

surser, för att bättre hantera hot och risker i såväl krig som fred. Regeringens

inriktning är att vi i Sverige inte skall betrakta säkerheten enbart i ett militärt

perspektiv, detta anses nämligen  vara ett inaktuellt synsätt. Det civila försvaret

skall bidra till att hantera svåra nationella icke-militära påfrestningar. Sådana

påfrestningar kan uppkomma som en följd av kriser, konflikter, eller fredstida

katastrofer i vår omvärld, eller genom stora olyckor och andra extraordinära

situationer inom landet.

Genom samverkan mellan det militära och det civila försvaret i fred på samma

sätt som skall ske i krig uppnår vi större effektivitet. I vår strävan efter att

stärka den samlade nationella säkerheten.

I den gemensamma grundsynen för totalförsvaret av Gotland sätts som mål att

hela Gotland ska ha god beredskap inför de hot som kan bli aktuella , inklusive

svåra påfrestningar på samhället i fred. Att försvarsmakten kan bidra i detta

större perspektiv är särskilt tydligt på Gotland. Därför att Gotlands läge mitt i

Östersjön rymmer både isolering och utsatthet, men också korta avstånd mellan

människor och myndigheter. Historiskt sätt har försvarsviljan alltid varit

mycket hög och detta beror förmodligen på de otaliga krig som härjat på ön.

Detta har bidragit till att man i generationer har samverkat och varit delaktig i

försvaret av ön i någon form, exempelvis i försvarsorganisationer och i hem-

värnet.

Därför torde historiskt sätt grundförutsättningarna vara mycket goda för att  på

Gotland utveckla försvarsmaktens nya samhällsroll.
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Med detta som bakgrund fann jag det intressant att närmare studera och försöka

utvärdera den implementering avseende försvarsbeslutet 1996 och hur man har

arbetat med denna nya uppgift ”stöd till det civila samhället”.

Jag har använt mig av fallstudiemetoden för att skapa en bättre förståelse för

regeringens mål och resultatstyrning inom uppgiften ”stöd till civila samhäl-

let”. Jag har beskrivit processen med utgångspunkt från dokument och inter-

vjuer i syfte att kunna göra en utvärdering. Undersökningen bygger på gransk-

ning av styrande dokument och djupintervjuer med utvalda respondenter från

ledningen på  lokal nivå från Försvarsmakten, Länsstyrelsen Gotland och Got-

lands Kommun. Frågorna jag ställde är framtagna ur vald teori

”åttapunktsprogrammet” från Evert Vedung ”Utvärdering i politik och förvalt-

ning” och de styrande dokumenten: betänkandet, propositionerna, FOA-rapp-

orten och den gemensamma grundsynen på Gotland. Avslutningsvis genom-

fördes en analys av svaren och utifrån dessa drog jag slutsatserna.

De viktigast resultaten av den gjorda utvärderingen är att försvarsbeslutets in-

tentioner är implementerade inom totalförsvarsmyndigheterna på Gotland.

Samverkan och planering fungerar bra eftersom myndigheterna träffas regel-

bundet i totalförsvarsrådet och räddningsgruppen.

Om totalförsvaret på Gotland blir ett försöksområde där man samlokaliserar

ledningen, torde möjligheten att avväga och fördela resurserna underlättas om

flera kriser inträffar samtidigt.

Möjligheten för försvarsmakten att stödja det civila samhället vid svåra på-

frestningar har minskat med anledning av att tre regementen lagts ner. Dessa

tre regementen hade olika in- och utryckningstider för värnpliktiga, vilket möj-

liggjorde för försvarsmakten att över året ha tillgång till personal som stöd till

samhället. Detta måste beaktas vid planeringen av eventuella insatser.

Enligt lagen (1994:1720) om ”civilt försvar” 2 kap. 1§ sägs att kommunens

beredskapsförberedelser skall genomföras i form av samverkan med statliga
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myndigheter. Minskas statsbidraget till beredskapsenheten får det till följd att

planeringen och samverkan minskar inom totalförsvaret och då når man inte de

mål som politikerna ställt på kommunen.

Vid en allvarlig kris försvåras ledningen av totalförsvaret på grund av att de

datoriserade ledningssystemen för försvarsmakten, länsstyrelsen, polisen och

Gotlands kommun inte är anpassade för att kommunicera med varandra.

Dokumentation och utvärdering måste förbättras inom försvarsmakten. Det sätt

som man i nuläget arbetar utifrån är ej tillfylles. Detta försvårar en saklig och

noggrann utvärdering.
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10. FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING

Mitt arbete har påvisat områden där framtida forskning kunde vara lämplig.

Exempelvis att undersöka om och på vilket sätt de minskade resurserna inom

försvarsmakten påverkar samarbetet och planeringen i totalförsvarsfrågor.

Skulle regeringen besluta att Gotland blir ett försöks område avseende samlo-

kalisering av ledningsresurser, är detta ett forsknings objekt.

Jag har studerat samverkan med en kommun, en länsstyrelse och försvarsmak-

ten. Man skulle kunna forska på flera totalförsvarsområden i Sverige och då

även få med problematiken med flera kommuner, landsting, länsstyrelser att

samverka med.
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INTERVJUFRÅGOR

Frågorna inleds med ett kort avsnitt allmänna frågor för att därefter övergå till

frågor inriktade på de åtta ingående faserna i åttapunktsprogrammet.

Intervjuerna kommer att inledas med att jag presenterar mitt syfte och mål en-

ligt följande:

Uppsatsen jag skriver har som mål att försöka beskriva och utvärdera den sam-

verkan och planering som genomförs mellan Militärdistriktet, Gotlands Kom-

mun och Länsstyrelsen på Gotland.

Som grund för mina frågor ligger Försvarsbeslutet 1996 och Försvarsutskottets

betänkande 1995/96: FöU 1 samt även de tidigare dokumenten om gemensam

grundsyn för totalförsvaret på Gotland.

Allmänt

• Vilken befattning/funktion har du på enheten (motsvarande)?

• Hur länge har du varit på denna befattning? Alt hur länge var du på den be-

fattningen?

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Syftesfrågan

c.) Totalförsvaret skall stärka  samhällets samlade förmåga att hantera svåra

nationella påfrestningar i fred. Hur har ni arbetat inom ramen för denna

uppgift? Vilka problem och utmaningar finns med denna uppgift och hur

har ni hanterat dessa?

d.) När i tiden anser ni att den nya uppgiften ”stöd till det civila samhället”

blev implementerad avseende Militärens roll på Gotland?
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Insatsfrågan

e.) Skulle det behövas någon förändring anser du för att utveckla samarbetet

ytterliggare?

f.) Vet Räddningsledaren vad Försvarsmakten kan bistå med och har det blivit

lättare för honom att fatta beslut om vad som behöver göras?

g.) På vilka sätt får polis, landsting, kommun eller annan ansvarig myndighet

klart för sig vilket stöd som Försvarsmakten kan lämna inom det aktuella

området? Har det blivit till det bättre eller sämre?

h.) Hur sammanhålls och avvägs Försvarsmaktens stöd när flera myndigheter

samtidigt är i behov av stöd?

Genomförandefrågan

c.) Vilken roll har landshövdingen i samverkan och planering?

d.) Anser ni att lagarna ger erforderligt stöd till den samverkan som idag sker?

Resultatfrågan

• Hur har resultatet blivit?

Effektfrågan

g.) Hur ofta sker en gemensam översyn av planerna och genomgång av För-

svarsmaktens möjligheter till stöd?

h.) Vilka är de viktigaste erfarenheterna av stödet från Försvarsmakten idag,

positiva såväl som negativa?
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i.) Vilka synpunkter har du på att Försvarsmakten börjar ta betalt för sådant

som inte lyder under räddningslagen? Tror du att det skulle påverka antalet

tillfällen där Försvarsmakten utnyttjas? Varför?

j.) Hur sker utvärderingar efter genomförda insatser?

k.) Dokumenteras insatserna och i så fall hur och av vem?

l.) Har det blivit någon förändring avseende lednings organisationen efter be-

slutet 1996?

(ex deltagandet, ansvar, antal övningar) Till det bättre eller sämre?

Bedömningsfrågan

• Vad är din bedömning av den lokala förmågan avseende samverkan efter

1996 på en 5 graderad skala?


