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Inledning
Den regionövergripande dokumentstrukturen för säkerhet- och beredskapsarbetet tar sin
utgångspunkt i Västra Götalandsregionens (VGR) policy för säkerhet och beredskap. Policy
för säkerhet och beredskap anger värderingar, förhållningssätt och principer för arbetet med
säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen. Policyn lägger grunden för styrande
dokument/styrning på en mer detaljerad nivå; regionstyrelsens (RS) riktlinjer för
krisberedskap, informationssäkerhet, civilt försvar samt verksamhetsskydd. Riktlinjerna
anger förutsättningarna för arbetet med säkerhet och beredskap i VGR. Till riktlinjerna
kopplas i sin tur rutiner/planer på tjänstemannanivå, såväl regiongemensam nivå som
förvaltningsnivå, samt skrivningar i reglementen och ägardirektiv.

Utgångspunkter för civilt försvar
Arbetet med civilt försvar är under utveckling och landsting ska påbörja arbetet med de
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser.)1

VGRs utveckling av förmåga avseende civilt försvar utgår ifrån krisberedskapsarbetet.
Nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik ska koncerngemensamt
långsiktigt arbeta med civilt försvar för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner2 samt
bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller vid krig i vårt närområde.

Planering och organisation
Nämnder och styrelser ansvarar för verksamhetens behov av bemanning av
krigsorganisationen samt vilka befattningar som ska krigsplaceras.
VGR ska ha förmåga att leda från skyddad ledningsplats, med skyddade samband, samt ha
tillgång till alternativ skyddad ledningsplats.
Ett koncerngemensamt arbete ska ske för att ta fram en regionövergripande plan. Planen ska
beskriva hur VGR ska bedriva verksamhet på alternativa platser för de nämnder och styrelser
som upprätthåller samhällsviktiga funktioner.
Utförarstyrelser vård ska planera för att kunna omhänderta krigsfångar enligt
upplysningsplikten, utifrån Nationella upplysningsbyråns stadgar.
I VGR ska det finnas förmåga att utöva samverkan och ledning med skyddade huvud- och
reservsambandsmedel för de verksamheter som är av betydelse för totalförsvaret.
Nämnder och styrelser ansvarar för att delta i kompetenshöjande aktiviteter gällande
verksamhetens ansvar, som är av betydelse för totalförsvaret samt stärkt arbete med
säkerhetsskydd.

1
2

Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar 2018–2020.

Nämnder och styrelser som upprätthåller samhällsviktiga funktioner återfinns i huvudsak inom: hälso- och sjukvård,
kollektivtrafik, logistik- och resursförsörjning, teknisk infrastruktur inkl. fastigheter och kommunikation.
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Befolkningsskydd
De nämnder och styrelser som ansvarar för skyddsrum och dess upprätthållande i regionens
fastigheter ska se över det egna beståndet och säkerställa iordningsställande av tilldelad
skyddsrumsutrustning från Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap.

Portallagstiftning




Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap anger att kommuner
och landsting ska planera för höjd beredskap
Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap är den verksamhet som
behövs för att förbereda Sverige för höjd beredskap
Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och de
beredskapslagar som kan komma att träda i kraft vid höjd beredskap

Definitioner
Totalförsvar
Civilt försvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda
Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och
civilt försvar.
Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid
krigsfara och krig. Arbetet syftar till att skydda
civilbefolkning och att tex transporter och sjukvård fungerar
vid krigsfara och krig. Det civila försvaret ska kunna stödja
försvarsmakten.

