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Beslut om interimslösning för militärregionernas 
samverkan med civilområdena 
         

          
         

Den 1 oktober 2022 inrättas sex civilområden i det civila försvaret och sex 
länsstyrelser blir civilområdesansvariga länsstyrelser.1 
 
Regeringen gav Försvarsmakten den 19 maj 2022 i uppdrag att beakta behovet av 
att den regionala ledningen anpassas till den högre regionala ledningen i det civila 
försvaret. Redovisningen lämnas till regeringen den 1 november 2022.2 
 
Riktlinjer 
Att återinföra civilområden och civilområdeschefer med beredskapskanslier 
kommer att stärka förmågan i totalförsvaret. En sådan utveckling får inte under 
uppbyggnadsskedet innebära en nedgång i operativ effekt i interaktionen mellan 
civil och militär verksamhet. Detta beslut omhändertar den direkta övergången 
kopplat till inrättandet av civilområden och interaktionen med militärregionerna. 
Vidare arbete med indelning, metodologi, organisatoriska struktur samt 
omarbetning av orderverk kommer att fortsätta inom Försvarsmakten i nära 
samverkan med aktörerna i de civila strukturerna.  
 
Det är av största vikt att en samsyn kring mandat och ansvar finns i dialogen 
mellan civilområdeschefer, länsstyrelser och militärregioner men även mot 
sektorsansvariga myndigheter och beredskapsmyndigheter. Innan en sådan 
samsyn fullt ut är etablerad utgår det militära försvaret från existerande 

                                                 
1 Förordning (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser. 
2 Kompletterande uppdrag till Försvarsmakten, regeringsbeslut 11, 2022-05-19, Fö2022/00125 
(delvis), Fö2022/00262 (delvis), Fö2022/00316 Fö2022/00324. 
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myndighetssamverkan på nationell och regional nivå om och när en allvarlig 
händelse uppstår i fred, kris eller krig. 
 
Försvarsmakten ser därför att en anpassning mot civilområdena ska genomföras 
snarast - när metodologiska och organisatoriska förutsättningar finns. Det är av 
största betydelse att Försvarsmakten får en återkoppling från samtliga 
civilområden och sektorsansvariga myndigheter när dessa förutsättningar finns, så 
att en kontinuerlig utveckling av totalförsvaret sker utan att någon nedgång av 
operativ förmåga äger rum. 
 
Det är främst civil-militär samverkan i totalförsvarsfrågor som överförs i den nya 
militärregionindelningen för interimsperioden. Samverkansansvar gentemot 
civilområdeschefer och beredskapskanslier förändrar inte ansvaret för 
militärregioncheferna i de aktuella länen i övrigt enligt Försvarsmaktens 
arbetsordning, insatschefens order och planer samt produktionschefens 
verksamhetsledning. Lydnadsförhållanden för produktionsledning av 
hemvärnsförband kvarstår. Detsamma gäller genomförande av operationer och 
insatser enligt insatschefens Grundoperationsplan och planering av 
Operationsplan väpnat angrepp med flera planer, inkl. stöd enligt lagen 
(2003:778) om skydd av olyckor. Militärregionchefernas markterritoriella 
ledningsansvar kommer kvarstå. 
 
Försvarsmaktens interimslösning för militärregionerna och Gotlands 
regemente P18 samverkan med civilområdena 
Försvarsmakten har fyra militärregioner och Gotlands regemente P18. 
Försvarsmakten behåller fyra militärregioner och inför från och med 1 oktober 
2022 en interimslösning för militärregionernas samverkan med civilområdena och 
civilområdesansvariga länsstyrelserna. Gotlands regemente P18 behåller sin 
särskilda roll mot länsstyrelsen i Gotland län. Med interimslösningen kommer 
civilområdeschefen, landshövdingen i ett län där länsstyrelsen är 
civilområdesansvarig, att ha en primär motpart när det gäller samverkan med 
Försvarsmakten.3 
 
Södra militärregionen  
Södra militärregionen samverkar redan med de sex länsstyrelser som ingår i södra 
och sydöstra civilområdet. Interimslösningen för södra militärregionen består av 
att samverkan kommer att genomföras med södra och sydöstra civilområdet samt 
med två civilområdessansvariga länsstyrelser, länsstyrelsen i Skåne län och 
länsstyrelsen i Östergötlands län 
 
Västra militärregionen 
Interimslösningen för västra militärregionen innebär att ansvaret för samverkan 
med länsstyrelsen i Örebro län och Värmlands län lämnas över till mellersta 

                                                 
3 Eftersom Gotland har en särställning kan chefen för östra civilområdet även behöva samverka 
med chefen P18.  
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militärregionen. På så sätt överensstämmer västra militärregionen geografiskt 
med västra civilområdet vid samverkan. Civilområdesansvarig länsstyrelse är 
länsstyrelsen i Västra Götalands län. Västra militärregionen behåller ansvaret för 
övriga uppgifter avseende det geografiska området Örebro län och Värmlands län.  
 
Mellersta militärregionen 
I interimslösningen övertar mellersta militärregionen ansvaret för samverkan med 
länsstyrelsen i Värmland och Örebro. Mellersta militärregionen kommer att 
samverka med mellersta och östra civilområdet och med två 
civilområdessansvariga länsstyrelser, länsstyrelsen i Örebro län och med 
länsstyrelsen i Stockholms län. 
 
Gotlands regemente P18 
Gotlands regemente P18 behåller sin särskilda roll mot länsstyrelsen i Gotlands 
län. 
 
Norra militärregionen  
Norra militärregionen överensstämmer geografiskt med norra civilområdet, där 
behövs ingen anpassning för samverkan med civilområdet. Civilområdesansvarig 
länsstyrelse i norra civilområdet är länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
I beredningen av detta ärende har senior handläggare Anna Eriksson (LEDS 
PLANEK), överstelöjtnant Annelie Olausson (LEDS INRI), 
kommunikationsstrateg Elisabet Bjelke (LEDS KOMM), försvarsjurist Anna-
Karin Lönnheden (LEDS JUR), överstelöjtnant Håkan Engström (MUST), 
överstelöjtnant Björn Ryman (PROD RIKSHV) samt handläggare Anna Sedvall 
Wiklund (INSS J9) deltagit. 

Detta beslut har fattas av viceamiral Jonas Haggren. I den slutliga 
handläggningen har avdelningschef Torbjörn Sahlén (LEDS TF), sektionschef 
Jenny Marklund (LEDS TF), överste Mattias Thomsson (INSS J9) och 
handläggare Katarina Johansson (LEDS TF) deltagit. Den sistnämnde som tillika 
föredragande. 

 

Haggren, Jonas 

Chef Högkvarterets Ledningsstab 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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