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Länsstyrelsen Jämtland län har tillsammans med representanter från Region
Jämtland/Härjedalen, Försvarsmakten, Kommunerna i Jämtlands län tagit fram ett
förslag till en länsgemensam grundsyn för totalförsvaret i Jämtlands län.
Grundsynen beskriver aktörernas gemensamma ambition för
totalförsvarsplaneringen och var vi vill vara vid utgången av 2020.
Efter en remissomgång på tjänstemannanivå visade det sig att ett antal kommuner
önskade att fatta beslut på politisk nivå. Av den anledningen sänds grundsynen ut
till alla kommuner i länet och regionen för att ges möjligheten ta beslut på önskad
politisk nivå.
Den regionala grundsyn av för totalförsvar i Jämtlands län är inte ett bindande
dokument eller ett avtal utan ska ses som ett stödjande inriktningsdokument i
respektive aktörs planering för det civila försvaret. Varje aktör har ett eget ansvar
att planera och utveckla sin förmåga till civilt försvar eller militärt försvar- men
totalförsvar Jämtland bygger vi tillsammans.
Grundsynen har tagit avstamp i nu gällande lagar, överenskommelser och
föreskrifter men i vissa delar sker en ambitionshöjning i såväl specifika
målsättningar som tidpunkt då mål ska vara uppnådda. Vid eventuella
målkonflikter med andra styrande inriktningar och överenskommelser har dessa
alltid företräde framför grundsynen.
Förslaget är en första grundsyn och ett arbete som påbörjats och kommer att
utvecklas och mycket handlar i nuläget om att vi diskuterar och lär av varandra.
Efter nästa försvarsbeslut, 2020, kommer det att gemensamt ta fram en ny
grundsyn utifrån de inriktningarna det beslutas om.
Länsstyrelsen önskar svar på remissen senast den 31 oktober.
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