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Svar på remiss Regional grundsyn för totalförsvarsplanering
i de fyra nordliga länen
Ärendebeskrivning
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, bestående av landshövdingar, chef för
Polisregion Nord och chef för Militärregion 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. Kommuner och landsting ingår inte primärt i planeringen och
hade därför ingen representation. Region Jämtland Härjedalen fick och accepterade
förfrågan om att representera Region/Landstingen i norr.
Den regionala grundsynens målsättning är att berörda myndigheter,
landsting/regioner och kommuner ska:
 Kunna dela information med höga krav på robusthet och sekretess
 Bidra till samlade lägesbilder och lägesanalyser med fokus på hot som
riskerar att ge allvarliga regionala konsekvenser
 Ha grundläggande förmåga att tillämpa regelverk för höjd beredskap
 Ha en krigsorganisation som kan leda och samverka under höjd beredskap
 Bereda underlag för väl avvägda beslut om prioriteringar
 Ha grundläggande kunskap om värdlandsstöd för civila och militära
resurser
 Påbörja företagsplanering
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I dokumentet finns en beskrivning av berörda aktörers roller och ansvar samt en
aktivitetsplan för åren 2017-2020. Då Regionen har deltagit i arbetet med
framtagandet av den regionala grundsynen är det naturligt att Regionen ser positivt
på dokumentets innehåll i stort. Det är en försvårande omständighet att
landsting/regioner ännu inte har fått besked angående vilka som är att betrakta
som prioriterade i arbetet med den sammanhängande planeringen för
totalförsvaret. Det bidrar till en osäkerhet angående i vilken omfattning
landsting/regioner i nuläget ska delta i arbetet med totalförsvarsplanering.
Regionen föreslår i remissvaret att det kan förtydligas att dokumentet är en
överenskommelse om en aktörsgemensam inriktning och samordning för
totalförsvarsarbetet i norra regionen. Det bör också framgå i dokumentet hur det
och/eller aktivitetsplanen ska revideras.
Förslag till svar har upprättats inom Krisberedskap, säkerhet och miljö. Svar ska
lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast 25 augusti. Då regionstyrelsen
har sitt sammanträde 29 augusti har vi begärt om anstånd till dess varför
paragrafen bör justeras omedelbart.

Regiondirektörens förslag
1. Upprättat förslag till svar på remiss om regional grundsyn för
totalförsvarsplanering i de fyra nordliga länen, antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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