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Beslut angående nationell satsning
Civilberedskapsplanering
Bakgrund
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 21
december 2017 beslutat att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om
barnhälsovård m m. I denna överenskommelse finns också området Beredskap.
I och med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet som regeringen fattade 2015 har
planeringen för totalförsvaret återupptagits. Där ingår även hälso- och sjukvården.
Dessutom har Försvarsmaktens förväntan på stöd från den civila sjukvården ökat.
• 21 miljoner kronor fördelas till landstingen (1 mnkr per landsting) för att
återuppta civilförsvarsplaneringen inom hälso- och sjukvården,
• 8 miljoner kronor fördelas till de landsting som ingår i områden som utpekats som
särskilt betydelsefulla för totalförsvaret (varav de tre storstadsregionerna får dela på
hälften och övriga områden på den andra hälften).
För att påbörja arbetet med återupptagen planering in om civilförsvaret är parterna är
överens om att landsting/regioner under 2018 deltar i den nationella och regionala
planeringen av totalförsvaret genom att kartlägga vilka samarbetsytor som krävs
inom landstinget för att nå önskad förmågeförhöjning i hela traumavårdskedjan,
kartlägga vilka delar av den egna hälso- och sjukvårdsverksamheten som mest
berörs av de återupptagna civilförsvarplaneringen samt att landstingen/regionerna
samverkar med länsstyrelsen, Försvarsmakten, Socialstyrelsen och andra berörda
myndigheter i planeringen av totalförsvaret.

Följande önskemål finns om medlens användning:
Samordningskansliets enhet för krisberedskap, säkerhet och miljö har rekryterat en
tjänsteman för hantering av detta nya uppdrag. Hela beloppet dvs 1 miljon kronor och
eventuellt ytterligare om Region Jämtland Härjedalen får del av medel för särskilt
betydelsefullt område bör tillfalla denna enhet som finansiering av detta nya uppdrag.

Mer information
Överenskommelsen om Civilförsvarsplanering finns i helhet i diarienummer RS671/2018.
Enligt regler för hantering av riktade statsbidrag i Region Jämtland Härjedalen är denna
satsning kategoriserad att tillhöra kategori 1. Kostnader för aktiviteter inom denna satsning
ska registreras till objekt 9918.
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Ansvarig för rapportering Lars Eriksson.

Regiondirektörens beslut
Följande nyttjande av medel för civilförsvarsplanering godkänns:
Godkännes avseende inriktning i uppdrag.
Villkor att beakta: Undvik ökade personalresurser för genomförande av uppdraget.

I tjänsten
Hans Svensson, Regiondirektör

Lisbet Gibson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

