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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att fastställa Region Norrbottens plan för höjd be-

redskap. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten fattade beslut i styrelsen 2016-03-03 om planering för ci-

vilt försvar, i linje med regeringens beslut om återupptagen försvarsplane-

ring. Region Norrbottens beredskapsplan, vilken fastställdes i styrelsen 

2021-12-14 utgör grund för planeringen. Plan för höjd beredskap komplette-

rar beredskapsplanen med skrivningar om verksamheten vid höjd beredskap. 

Sammanfattning 
Regionens Plan för höjd beredskap är utformad för att uppfylla kraven i För-

ordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid ex-

traordinära händelser i fredstid och höjd beredskap: Varje kommun och reg-

ion ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 

Dessa ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedri-

vas under höjd beredskap. Av planerna ska också framgå krigsorganisat-

ionen, den personal som ska tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs 

för att kommunen eller regionen ska kunna höja sin beredskap och bedriva 

verksamheten under höjd beredskap. 

Planen innehåller bland annat planeringsförutsättningar, exempel på åtgärder 

samt information om verksamhetens innehåll och prioritering. Till planen 

hör även en säkerhetsskyddsklassificerad underbilaga. Plan för höjd bered-

skap är formellt en bilaga till Region Norrbottens beredskapsplan (dnr 

01343-2021). 

Ärendet 
Plan för höjd beredskap är en bilaga till Region Norrbottens beredskapsplan. 

Planen ger vägledning för hur regionen ska planera och genomföra sjukvård 

samt tandvård vid höjd beredskap och är delvis ett resultat av samverkan 

inom norra sjukvårdsregionen. 

Planen innehåller bl a regionens mål och syfte för den verksamhet som ska 

bedrivas under höjd beredskap, sammanfattning av uppdraget samt informat-

ion om Försvarsproposition 2020/21:30. Vidare tydliggörs ansvar för krigs-

ledning på regional och lokal nivå samt hur verksamheten ska bedrivas. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  
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