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Projektdirektiv - Landstingets planering för civilt försvar
Sammanfattning
På grund av den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Europa bedömer regeringen i den nya
försvarspolitiska inriktningen, Sveriges försvar 2016-2020 (proposition 2014/15:109), att planeringen för
totalförsvaret bör återupptas. Arbetet genomförs utifrån de planeringsanvisningar som regeringen beslutar.
Civilt försvar omfattar skydd av befolkningen, säkerställande av samhällsviktiga funktioner och övriga
samhällets stöd till Försvarsmakten.
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap och förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap innehåller bestämmelser om vilka åtgärder landsting ska
vidta inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Landstinget skall vidta de förberedelser som
behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). Landstingsstyrelsen ansvarar under
höjd beredskap för ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamheten för det civila
försvaret som landstinget skall bedriva. Varje landsting skall ha de planer som behövs för verksamheten under
höjd beredskap. Dessa skall innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd
beredskap. Av planerna skall också framgå krigsorganisationen, den personal som skall tjänstgöra i denna och
vad som i övrigt behövs för att landstinget skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under
höjd beredskap.
Projektdirektivet-Landstingets planering för civilt försvar syftar till att planera och genomföra VLL:s arbete med
civilt försvar utifrån befintliga nationella direktiv och den försvarspolitiska inriktningen under 2018–2020. Inom
ramen för projektet kommer det att tas fram utredningar och beslutsunderlag som krävs för att landstinget ska
kunna bygga upp en civil försvarsförmåga tom december 2020.
Utifrån regeringens försvarspolitiska direktiv bör arbetet med civilt försvar genomföras med utgångspunkt i en
helhetssyn där hotskalan omfattar såväl fredstida krissituationer som höjd beredskap. För att kunna genomföra
en fungerande planerings- och verkställandeprocess som resulterar i att det civila försvaret blir en fast del av
landstingets samlade beredskapsförmåga behöver organisationens befintliga beredskapsarbete utvecklas
utifrån ett totalförsvarsperspektiv (t.ex. kris- och beredskapsplaner) samtidigt som landstinget behöver skapa
nya förmågor (t.ex. krigsplacering av personal och säker kommunikation).



Anpassa landstingets beredskapsförmåga utifrån ett civilt försvarsperspektiv
Skapa nya förmågor

Efter avslutad planering av civilt försvar har VLL utvecklat:




Robusthet i landstingets samhällsviktiga funktioner
Förmåga att bidra till skydd av befolkningen
Förmåga att stödja försvarsmaktens operativa förmåga vid höjd beredskap och ytterst krig
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Förslag till beslut


Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna projektdirektiv för civilt försvar.

Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser/Finansiering
Projektet finansieras till största del med externa, statliga medel som är avsedda för finansiering av personella
resurser för att kunna genomföra och samordna uppgifter. Genomförande av projektet kräver verksamheterna
deltagande och projektfinansieringen kommer därför behöva kompletteras med interna medel från VLL. En
kostnadskalkyl för förvaltningskostnader kommer att tas fram utifrån projektresultatet.

