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Sammanfattning

Plan för höjd beredskap bygger på regionens Kris- och katastrofmedicinska
beredskapsplan och är en förutsättning för att regionen ska kunna utföra sitt
uppdrag inom totalförsvaret. Planen ska skapa inriktning för regionens
verksamhet inför och under höjd beredskap samt tydliggöra hur regionens
politiska nivå ska leda verksamheten.
Region Västerbottens fredstida arbete med krisberedskap utgör grunden för
allt arbete med civilt försvar och planering för höjd beredskap. Regionen ska,
enligt lag 2006:544 (LEH), planera för sina uppgifter vid fredstid och höjd
beredskap. I det arbetet ska regionen skapa en förmåga att hantera alltifrån
särskilda händelser till extraordinära händelser och ytterst krig eller
krigsliknande situationer.
Utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget i omvärlden har tydliggjort
behovet av att Sveriges försvarsförmåga inför och vid ett angrepp behöver
stärkas. Mot den bakgrunden återupptogs planeringen för höjd beredskap
efter ett regeringsbeslut 10 december 2015 och konkretiseras i gällande
försvarspolitiska inriktning. Riksdagen antog den 15 december 2020
propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop.2020/21:30), vilken innehåller
förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret och nya mål för det militära
respektive civila försvaret.
Totalförsvaret omfattar all samhällsverksamhet och utgörs av militär
verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Det civila
försvaret utgör hela samhällets motståndskraft och syftar bland annat till att
värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
upprätthålla en nödvändig försörjning och bidra till Försvarsmaktens förmåga
vid väpnat angrepp eller krig.
Plan för höjd beredskap är ett nytt dokument som inte tidigare funnits i
Region Västerbotten. Innehållet i planen utgår från de regionala och
nationella överenskommelser som regionen omfattas av och avser ett initialt
arbete med regionens krigsorganisation. Arbetet med krigsorganisationen
liksom hela området för höjd beredskap kommer att utvecklas under lång tid.
I denna plan finns de grundläggande kraven för regionens ansvar berörda. Det
svarar upp mot kravet att regionen ska ha en plan för sina uppgifter vid
fredstid och höjd beredskap.
Innehållet i planen har anpassats till den senaste versionen av regionens krisoch katastrofmedicinska plan.
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Planen tillstyrks i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och beslutas därefter i
regionstyrelsen (RS). Planen har utarbetats av den regionala och lokala
beredskapsfunktionen.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Förslag till plan för höjd beredskap tillstyrks.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Förslag till plan för höjd beredskap tillstyrks.
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