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Remiss från försvarsdepartementet - förbättrat skydd för totalförsvaret
SOU 2019:34

STK-2019-1025
Sammanfattning

Försvarsdepartementet har gett Malmö stad möjlighet att yttra sig om SOU 2019:34
Förbättrat skydd för totalförsvaret. Utredningen föreslår ett tillägg i lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap, där det uttrycks att kommunen i sin verksamhet ska beakta totalförsvarets krav
och vid behov samråda med länsstyrelsen. En annat tillägg föreslås i plan- och bygglagen
(2010:900) att länsstyrelsen ska verka för att totalförsvarets intressen inte motverkas.
En ny föreslagen lag om överlåtelser och upplåtelser av egendom av väsentligt intresse för
totalförsvaret reglerar ett kontrollsystem så att staten kan hindra en tilltänkt försäljning,
uthyrning eller avveckling för strategisk egendom, som hamnar, flygplatser, fastigheter i de
gamla militära skyddsområdena, civilförsvarsanläggningar samt aktier i kommunala bolag som
äger sådan egendom. Denna strategiska egendom kan användas för en antagonists
underrättelseinhämtning, andra väpnade förberedelser eller är av betydelse för Sveriges
transporter och försvar.
Ett samråd föreslås ske mellan kommunen och en länsstyrelse före en överlåtelse eller
upplåtelse av strategisk egendom. Samrådet bedömer affärens lämplighet ur
totalförsvarssynpunkt och kan ge villkor eller förbud men samförstånd är att föredra framför
beslut. En förbjuden försäljning ska inte medföra rätt till ersättning till kommunen från
staten.
Stadskontoret anser att den problematik som förslagen innebär för en kommun inte fullt ut är
beaktade. Särskilt kan problem uppstå om hinder införs för överlåtelse och upplåtelse av
kommunal fast egendom som till exempel mark i hamnområden utan ersättning från staten.
Finansieringsprincipen bör följas med ersättning till kommunerna för indirekta kostnader.
Stadskontoret menar att en mer framkomlig väg är att istället för förbjuden försäljning av
mark eller fastigheter är att staten får förköpsrätt till denna.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Försvarsdepartementet.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 191028 Remiss Förbättrat skydd för totalförsvaret
Förslag till yttrande Remiss Förbättrat skydd för totalförsvaret
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