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Sammanträdesdatum 
Regionstyrelsen 2021-06-11 

Tjänstgörande ledamöter 
Andreas Svahn (S) (ordförande) 
Behcet Barsom (KD) (vice ordförande) 
Ola Karlsson (M) (2:e vice ordförande) 
Karin Sundin (S) 
Nina Höijer (S) 
Irén Lejegren (S) 
Per Eriksson (S) 
Joakim Carlsson (S) 
Torbjörn Ahlin (C) 
Sebastian Cehlin (M) 
Willhelm Sundman (L)
Mats Gunnarsson (MP) 
Patrik Nyström (SD) 
Jihad Menhem (V) 
Gunilla Fredriksson (SD)  ersätter Elin Jensen (SD) 
Jessica Carlqvist (V) 

Övriga närvarande 
Rickard Simonsson, regiondirektör 
Lennart Frommegård, ekonomidirektör 
Kristina Berglund, sekreterare 
Per Marcusson, nämndsekreterare 
Alesia Goncharik, politisk sekreterare (S) 
Jonas Håård, politisk sekreterare (S) 
Eje Cesar, politisk sekreterare (KD) 
Anna GIllmore, politisk sekreterare (M) 
Stefan Nilsson, politisk sekreterare (V) 
Bo Ammer, politisk sekreterare (SD)
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Innehållsförteckning 

§18 Remissvar: SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft    
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Regionstyrelsen 2021-06-11 

§ 184 Remissvar: SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft
Diarienummer: 21RS2512 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en utredning som ska analysera och 
föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, 
regional och lokal nivå. Utredningens slutsatser och förslag redovisas i Struktur för 
ökad motståndskraft SOU 2021:25 som överlämnades till regeringen i mars 2021. 
Region Örebro län har beretts möjlighet att ge synpunkter på utredningen. 
Remisstiden löper ut 11 juni 2021. 

Utredningen föreslår bland annat att landet delas in i större geografiska områden för 
civil ledning och samordning, så kallade civilområden. Civilområdena ska följa 
samma gränser som nuvarande samverkansregioner (tidigare sjukvårdsregioner). 
Utredningen föreslår att civilområdeschefen med tillhörande kansli för Mellersta 
civilområdet placeras vid Länsstyrelsen i Örebro län. Region Örebro län tillstyrker 
utredningens förslag att Länsstyrelsen i Örebro län får detta ansvar. I Örebro län 
finns goda förutsättningar att bygga upp ett effektivt och väl fungerande nav i 
civilförsvaret för såväl Mellersta civilområdet som för landet som helhet. Region 
Örebro läns samlade remissvar framgår av bifogat förslag. Region Örebro län 
avstyrker däremot utredningens förslag avseende att civilområdeschefen ska ha 
befogenheter att fatta beslut om bistånd mellan regioner och omfördelning av 
sjukvårdsresurser mellan regioner inom civilområdet. Region Örebro län avstryker 
även förslaget om ny lag om kommuners och regioners beredskap. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, svar på remissen Struktur för

ökad motståndskraft, SOU 2021:25
 Svar på remissen Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25
 Sammanfattning betänkandet Struktur för ökad motstandskraft(730939)

(0)_TMP
 Remiss - Remittering av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft
 Betänkandet Struktur för ökad motståndskraft

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Ola Ström 
beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till eget förslag till svar, bilaga § 184. 

Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för sitt eget 
yrkande. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   lämna svar på remissen i enlighet med vad som framgår av förslaget, samt 

att   paragrafen omedelbart justeras. 

Skickas till 
Justitiedepartementet 
ju.remissvar@regeringskansliet.se 
ju.L4@regeringskansliet.se 
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Yrkande till Regionstyrelsens möte 11/6 2021, ang remissvar SOU 2021:25

Bifall till utredningens förslag om befogenheter för civilområdeschefen

Miljöpartiet delar i stort förslaget till remissvar som föreslås till regionstyrelsen med ett viktigt
undantag och det är avstyrkandet vad gäller civilområdeschefens befogenheter att fatta
beslut om bistånd mellan regioner etc.

Under åren har flera allvarliga händelser visat på behovet av samordning och prioritering på
högre nivå än kommun och län. Att inrätta civilförsvarsområden är ett sätt att möta detta men
då måste också befogenheter ges. Att planera för katastrofscenarion där svåra och snabba
prioriteringar måste kunna göras, innebär också att föreställa sig lägen där en regionledning
eller sjukvården i en region slås ut. Då är det orimligt att flytta ansvaret till ett samarbete utan
formella mandat och hoppas att ingen av de ingående parterna prioriterar sitt eget territorium
före någon annans. De rika ländernas beteende under pandemin är väl tyvärr ett extremt
tydligt exempel på svårigheten i detta. Men även mer lokala exempel som storbranden i
Västmanland visar på behovet av en tydligare definierad beslutshirarki innan katastrofen är
ett faktum.

Miljöpartiet tillstyrker därför utredningens förslag vad gäller befogenheter för
civilområdeschefen och yrkar avslag på den delen i yttrandet med hänvisning till
ovanstående.

För Miljöpartiet de Gröna

Mats Gunnarsson
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