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Uppföljning av krisberedskaps- och säkerhetsfrågor 2019
Ärendebeskrivning
Det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget har bidragit till att arbetet med
säkerhetsskydd och civilt försvar har prioriterats inom krisberedskap och säkerhet. Statliga
medel och uppdrag har tilldelats regionen. Arbetet har bedrivits i projektform 2018–2019
och kommer att från och med 2020 att ingå i ordinarie verksamhet.
Krisberedskaps- och säkerhetsarbetet har i stort bedrivits enligt plan, men allt som
planerades har inte hunnits med och några saker flyttas därmed över till kommande år.
Implementeringen av signalskydd och uppbyggnad av signalskyddsorganisation är
genomfört. Säkerhetsanalysen är slutförd och säkerhetsskyddsplanen reviderad. Plan för
höjd beredskap beslutades av Regionstyrelsen i december. Förberedelser för
Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ) pågick under hela året och denna nationella övning
startade hösten 2019. Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) har genomförts enligt plan och
fastställdes av Regionstyrelsen hösten 2019 för rapportering till nationella myndigheter.
Planeringen för RSA inför kommande mandatperiod inriktas på så kallad
gråzonsproblematik. Ett separat uppdrag om förmågeanalys avseende terrorhändelse och
pågående dödligt våld har genomförts.
I början av året genomfördes två världsmästerskap i Jämtland: alpina VM i Åre den 4/2–
17/2 och skidskytte VM i Östersund 7–17/3. Regionen deltog i planeringsarbetet för säkerhet
och beredskap och vissa förstärkningar gjordes framförallt inom ambulanssjukvård och
primärvård. Arrangemangen avlöpte väl utan större olyckor eller incidenter. När det gäller
inträffade händelser så har tjänsteman i beredskap vid 18 tillfällen tagit beslut om Särskild
händelse. Vid fem av dessa tillfällen har krisledning inrättats, resterande händelser har
hanterats av TiB och Anestesibakjour. Alla händelser har kunnat hanterats utan allvarliga
konsekvenser för verksamheten.
Projektet med att åtgärda inomhustäckning på sjukhuset för Rakel har genomförts och
installationen är klar. Sambandsfunktion för Rakel i krisledning är påbörjat, men en del
arbete återstår.

Regiondirektörens förslag
Uppföljning av krisberedskaps- och säkerhetsfrågor 2019 godkänns.
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