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Andrea Kickinger
Juridik och säkerhet

Förslag till delegation avseende rätten att fördela och hantera statligt
riktade medel inom området civilt försvar.
Sammanfattning
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde beslutade regeringen
2015 att återuppta totalförsvarsplaneringen. Totalförsvaret, som består av militärt och civilt försvar är
den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Planeringen för det civila försvaret ska
genomföras utifrån regeringens beslutade planeringsanvisningar.
Region Västerbotten är en del av samhällets civila försvar och ansvarar för viktiga samhällsfunktioner
som måste fungera både i fredstid och vid höjd beredskap. Uppbyggande av det civila försvaret bör så
långt som möjligt bygga på befintliga strukturer och processer inom krisberedskap.
SKR har tecknat två olika överenskommelser samt en tilläggsöverenskommelse om regionernas
arbete med civilt försvar. Den ena överenskommelsen är tecknad med regeringen och gäller hälsooch sjukvårdens arbete med civilt försvar. Överenskommelsen revideras årligen. Som komplement till
denna överenskommelse tecknades tilläggsöverenskommelsen om försörjningsberedskap för
läkemedel mellan staten och Sveriges kommuner och regionen. Den andra överenskommelsen om
regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar är tecknad med MSB och utgår från lagen om
extraordinära händelser. Överenskommelsen 2018–2020 har justerats och förlängts och gäller från 1
januari 2022 och tills vidare.
Utifrån överenskommelserna tilldelas regionerna statliga medel för att stödja uppbyggnaden av det
civila försvaret.
Med utgångspunkt i överenskommelsen om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022 ska
Region Västerbotten arbeta med följande uppgifter:








Krigsorganisation och dess bemanning
Samverkan och ledning
Planeringssamverkan
Utbildning och övning
Omhändertagande av många skadade
Försörjningsberedskap
Motståndskraft

Med utgångspunkt i tilläggsöverenskommelsen om försörjningsberedskap för läkemedel mellan staten
och Sveriges kommuner och regioner ska Region Västerbotten arbeta med följande uppgifter:


Säkerställande av tillgång till prioriterade läkemedel för en månads förbrukning inom
prioriterade områden enligt överenskommelsen.

Med utgångspunkt i överenskommelsen om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar
ska Region Västerbotten arbeta med följande uppgifter:




Kompetenshöjning gällande totalförsvar
Säkerhetsskydd
Krigsorganisation och dess bemanning.
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Utöver ovannämnda överenskommelser planeras arbetet utifrån nationella direktiv och
planeringsantaganden. Planeringen sker i samverkan med andra aktörer på lokal, regional och
nationell nivå. Inom regionen samordnas planeringen med civilt försvar av den regionala
beredskapsfunktionen.
Uppgifterna som beskrivs i överenskommelserna omfattar flera verksamhetsområden inom regionen,
vilket innebär att de statliga medlen tilldelas berörda verksamheter i syfte att uppfylla uppdragen enligt
överenskommelserna. Beslut om fördelning av statliga medel inom området civilt försvar ska tas i
enlighet med de överenskommelser samt tilläggsöverenskommelser som SKR slutar med staten.
Fördelningen kräver en viss flexibilitet då överenskommelserna och därmed uppgifternas inriktning
revideras årsvis. För att kunna fördela den statliga ersättningen på ett ändamålsenligt sätt samt för att
kunna anpassa fördelningen till verksamheternas behov och förutsättningar föreslås att fördelning av
de riktade medlen för arbetet med civilt försvar hanteras på tjänstepersonnivå.
Därför föreslås att regionstyrelsen till regiondirektören delegerar rätten att årligen beslutar om en
övergripande plan (i enlighet med ovan nämnda överenskommelser) för hur de statliga medlen inom
området civilt försvar ska fördelas, med rätt att vidaredelegera.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen delegerar rätten att besluta om övergripande plan för fördelning av statliga medel
inom området civilt försvar till regiondirektören, med rätt att vidaredelegera.
Bedömda resultat och konsekvenser
En förenklad hantering av den statliga ersättningen för arbete med civilt försvar kommer att ge
berörda verksamheter bättre förutsättningar att genomföra sina uppdrag. Detta bidrar i sin tur till att
regionens arbete med civilt försvar stärks och utvecklas i takt med nationella och regionala direktiv
och inriktningar.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Detta förslag ersätter inte ett tidigare eller annat beslut.
Resurser och finansiering
Ej tillämpligt.
Bilagor
- Förslag till delegation avseende rätten att fördela och hantera statligt riktade medel inom området
civilt försvar
- Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022
- Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar
- Tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel mellan staten och Sveriges
kommuner och regioner
Beslutet expedieras till
Centrala ledningsgruppen, enhetschef Juridik och säkerhet, regional beredskapssamordnare.

