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Krigsplaceringar i Region Jämtland Härjedalen
Ärendebeskrivning
Som ett resultat av det försämrade omvärldsläget behöver Sveriges försvarsförmåga
inför och vid ett angrepp stärkas. Ett viktigt led i denna utveckling är en
sammanhängande planering för totalförsvaret. Totalförsvar består av militär
verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).
Riksdagen har i den försvarspolitiska inriktningen fastställt mål för det militära
försvaret och för det civila försvaret. Målet för det civila försvaret ska från och med
2016 vara att:
 värna civilbefolkningen,
 säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
 bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld.
Enligt 4 § i ”Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” ska landsting ha de
planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna ska innehålla
uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av
planerna ska bl.a. framgå krigsorganisationen och den personal som ska tjänstgöra i
denna.
Krigsorganisation är avsedd att användas då regeringen beslutar om höjd beredskap
eller vid ett väpnat angrepp. Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter
ställs om från fredstida inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap
och inriktning på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Vid höjd beredskap
ställs andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet än vid fredstid, bl.a.
träder andra författningar i kraft, verksamheters fokus skiftas och nationella
prioriteringar måste kunna göras.
Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen för att tjänstgöra
under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder först när regeringen
beslutar om höjd beredskap och om allmän tjänsteplikt.
Att krigsplacera personal är ett organisatoriskt beslut i syfte att förbereda
organisationen på att kunna fullgöra sina uppgifter under höjd beredskap.
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Krigsplaceringar ett planeringsinstrument för att säkerställa att ”rätt person är på
rätt plats” när beredskapen höjs och att ingen person tas i anspråk hos mer än en
aktör inom totalförsvaret.
4 § i ”Förordning (2006:637) ger, med stöd av anställningsavtalet, Region Jämtland
Härjedalen rätten att krigsplacera den personal som krigsorganisationen behöver
för att kunna bedriva samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap.
Krigsplacering
Inriktningsbeslut:
Utgångspunkten är att personal krigsplaceras i sin grundanställning/befattning
medan en mindre mängd personal krigsplaceras i annan befattning än denna. Ett
exempel på detta är personal tillhörande regional krisledning.
Regionens personaladministrativa system Heroma bör vara det system som ska
förvalta organisationens krigsplaceringar. Då detta inte är möjligt idag kommer
krigsplaceringarna till att börja med att förvaltas på ett sekretessbelagt sätt utanför
Heroma.
Arbetet med krigsplaceringar inom Region Jämtland Härjedalen föreslås
genomföras i tre faser.
Fas 1
 Personal, arbetstagarorganisation samt övriga intressenter informeras om
arbetet med krigsplaceringar. Klart senast 18-12-31.


Genomföra en pilot genom att personal tillhörande
krisledningsorganisationen krigsplaceras. Klart senast 18-12-31.



Rekryteringmyndigheten utför disponibilitetsskontroll av personal
tillhörande krisledningsorganisationen. Kontrollen utförs för att Region
Jämtland Härjedalen ska få besked om vilka personer som är tillgängliga för
krigsplacering och vilka som inte är det pga. att individen redan är
krigsplacerade i annan organisation. Ingen person kan ha mer än en
krigsplacering och tanken är att man ska vara krigsplacerad i den
verksamhet där man gör störst nytta för totalförsvaret. Klart senast 18-0630.



Ett förslag på rutin för förvaltning av krigsplaceringar tas fram. Klart senast
18-12-31.

Fas 2
 Utarbeta Region Jämtland Härjedalens krigsorganisation. Krigsorganisation
är avsedd att användas då regeringen beslutar om skärpt eller högsta
beredskap. Klart senast 18-12-31.
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Fas 3



Rekryteringmyndigheten utför disponibilitetsskontroll av alla personal
tillhörande krigsorganisationen. Alla personal som tillhör
krigsorganisationen krigsplaceras. Klart senast 19-12-31.

Regiondirektörens förslag
Krigsplaceringar ska ske enligt framtaget inriktningsbeslut.
I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Utdrag till
Regionstabschef
Chef Krisberedskap, säkerhet och miljö
Projektledare civilt försvar

Mikael Ferm
Regionstabschef

