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Region Västerbottens arbete med krigsorganisation och krigsplacering
RS 1999-2021
Sammanfattning
Region Västerbottens fredstida arbete med krisberedskap utgör grunden för arbetet 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 krig eller krigsliknande situationer.
Region Västerbottens Plan för höjd beredskap (RS 1178-2021) skapade en inriktning för regionens
verksamhet inför och under höjd beredskap samt tydliggjorde hur regionens politiska nivå ska leda
verksamheten under höjd beredskap. Den angav grunden för vilka verksamheter som skulle ingå i
regionens krigsorganisation och rekapitulerade lagstyrda krav på regionen att planlägga vilken
personal som ska tjänstgöra i krigsorganisationen (4 § FEH). Enligt överenskommelsen med MSB
om regionens arbete med krisberedskap och civilt försvar (MSB 2020-15116 & SKR 20/01674) så
ska regionerna påbörja planeringen av krigsorganisationens bemanning och säkerställa tillgången
till nyckelpersonal.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta följande:
1. Den personal som ingår i regionens krigsorganisation ska ianspråktas enligt framtaget
inriktningsbeslut.
2. Uppdra åt funktionen Krisberedskap, Enheten för Juridik och säkerhet, att kontinuerligt
genomföra de analyser som krävs kring bemanning av krigsorganisationen för att fortlöpande
kunna uppdatera och fastställa förteckningen över ianspråktagen personal.
Bedömda resultat och konsekvenser
Att ianspråkta personal är ett organisatoriskt beslut i syfte att förbereda organisationen på att
kunna fullgöra sina uppgifter under höjd beredskap. Det innebär att en person är ianspråktagen för
att tjänstgöra i regionen under höjd beredskap. Skyldigheten inträder först när regeringen beslutar
om höjd beredskap och om allmän tjänsteplikt.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Nej; implementering och påbyggnad utav delar av Plan för Höjd Beredskap (RS 1178-2021)
Resurser och finansiering
Finansiering av föregående analysarbete via MSB för att arbeta med uppgifter specificerade i
överenskommelsen om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar (MSB 2020-15116
& SKR 20/01674) samt överenskommelsen med Socialdepartementet om Hälso- och sjukvårdens
arbete med civilt försvar 2021. Framledes avses delfinansiering av tid för arbete med krigsplacering
att tillfalla HR.
Bilagor
PM ”Inriktningsbeslut för krigsplacering”
Beslutet expedieras till
Krisberedskap, HR och HSF

