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Enligt sändlista

Förslag till regional grundsyn för totalförsvarsplanering i de fyra
nordliga länen
Beslut
Länsstyrelsen i Norrbottens län hemställer om yttrande över förslag till regional
grundsyn för totalförsvarsplanering inom de fyra nordliga länen.
Länsstyrelsen önskar att mottagarna tar ställning till föreslagen målbild, målgrupp samt
aktivitetsplan i föreslaget till regional grundsyn.
Mottagande länsstyrelser uppmanas att genomföra samråd med kommunerna i
respektive län och om möjligt lämna ett samlat svar för länet.
Svar skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se senast den 25 augusti år 2017. Ange
Länsstyrelsens diarienummer i svaret.
Beskrivning av ärendet
I försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 anger Riksdagen att den
säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats och att det innebär förändrade
krav på den svenska totalförsvarsförmågan. Den 10 december år 2015 beslutade
Regeringen om planeringsanvisningar för det civila försvaret och att myndigheter med
särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap ska återuppta planeringen för sin beredskap
inom ramen för civilt försvar.
Den 10 juni år 2016 överlämnade Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap rapporten Sverige kommer att möta utmaningarna – gemensamma
grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för totalförsvaret till Regeringen.
Av rapporten framgår att länsstyrelserna, med stöd från Försvarsmaktens
militärregioner, senast år 2019 ska ha tagit fram regionala grundsyner för
totalförsvarsplanering.
Totalförsvarets chefsgrupp i region nord beslutade den 8 september år 2016 att sätta
samman en arbetsgrupp med uppdraget att till den 14 september år 2017 redovisa ett
förslag till regional grundsyn för totalförsvarsplanering inom de fyra nordliga länen.
Arbetsgruppen har bestått av Major Kennet Larsson, Försvarsmakten militärregion
nord; Per Karlsson och Thomas Shaüfele, Polismyndigheten region nord; Anna-Lena
Alfreds Region Jämtland Härjedalen; Christer Papmehl, Länsstyrelsen Västerbotten
samt Amanda Eriksson och Rikard Aspholm, Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har varit sammanhållande för arbetet.
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De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Anders Öhlund med Rikard Aspholm som
föredragande.

Anders Öhlund
Enhetschef
Rikard Aspholm
Sändlista

Försvarsmakten regional stab nord, mrn-i19@mil.se
Polismyndigheten region, registrator.nord@polisen.se
Länsstyrelsen Västerbotten, vasterbotten@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Jämtlands län, jamtland@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Västernorrland, vasternorrland@lansstyrelsen.se
Region Norrbotten, regionnorrbotten@norrbotten.se
Västerbottens läns landsting, landstinget@vll.se
Region Jämtland Härjedalen, region@regionjh.se
Landstinget Västernorrland, landstinget.vasternorrland@lvn.se
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