Svensk författningssamling

SFS 1999:949

Lag
om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar;

Utkom från trycket
den 3 december 1999

utfärdad den 25 november 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1720) om civilt försvar
dels att 2 kap. 3 § och 3 kap. 3 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 8 kap. 11, 13 och 14 §§ skall
ha följande lydelse.

1 kap.
1 § I denna lag ges bestämmelser om kommunernas och landstingens ansvar inom det civila försvaret. Lagen innehåller också bestämmelser om
hemskydd, verkskydd och befolkningsskydd.

2 kap.
1 § Kommunerna och landstingen skall vidta de beredskapsförberedelser
som behövs för deras respektive verksamhet under höjd beredskap.
Kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen ansvarar inom kommunen respektive landstinget för att beredskapsförberedelserna får en enhetlig inriktning och genomförs på ett ändamålsenligt sätt.
Beredskapsförberedelserna skall genomföras i samverkan med berörda
statliga myndigheter, kommuner och landsting.
2 § Kommunen skall verka för att beredskapsförberedelserna för den civila
verksamhet som bedrivs i kommunen av statliga myndigheter, landstinget
samt organisationer och företag får en enhetlig inriktning och för att samverkan kommer till stånd mellan dem. Detta gäller dock endast i fråga om sådan
verksamhet som är inriktad på kommunen.
4 § Varje kommun och landsting skall medverka i sådan utbildning som utgör ett led i beredskapsförberedelserna och som genomförs av något annat
sådant organ eller av en statlig myndighet och som berör kommunen eller
landstinget.
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8 kap.
11 §2 Kommuners och landstings skyldighet att ta hand om utrymmande
och utlänningar som söker skydd i Sverige regleras i socialtjänstlagen
(1980:620), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl.
13 §3 Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för
offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna skall uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som
är i Sveriges våld lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå. Varje
kommun och landsting som har sådana uppgifter skall, under tid när den nationella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om
krigsfångar till Totalförsvarets pliktverk och i fråga om andra skyddade personer till Statens invandrarverk. Totalförsvarets pliktverk och Statens invandrarverk skall vidarebefordra uppgifterna till den nationella upplysningsbyrån.
Varje kommun och landsting skall också till Totalförsvarets pliktverk respektive Statens invandrarverk lämna uppsamlade värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats av skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade personer, om värdeföremålen eller handlingarna är av vikt
för de närmast anhöriga. Uppgift skall även lämnas om var avlidna skyddade
personers gravar är belägna. Totalförsvarets pliktverk och Statens invandrarverk skall lämna vidare uppsamlade värdeföremål och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella upplysningsbyrån.
14 §4 På begäran av Svenska röda korset skall varje kommun och landsting, som i krig eller under neutralitet kan få sådan information som avses i
13 §, i fred lämna Svenska röda korset biträde med att förbereda den nationella upplysningsbyråns verksamhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
På regeringens vägnar
BJÖRN VON SYDOW
Maj Johansson
(Försvarsdepartementet)
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Ändringen innebär att andra stycket upphävs.
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