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Bilaga 2 Gemensamma aktiviteter för civila och 

militära aktörer 

Bilagan beskriver de viktigaste gemensamma aktiviteterna för att uppnå den 

gemensamma övergripande målbilden 2020 (bilaga 1, avsnitt 3.1). Listan kommer 

att behöva kompletteras efterhand som ny kunskap kommer fram och planeringen 

fortskrider. Flera av punkterna innebär också att uppgifter som omfattas av 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kommer att hanteras. 

Kunskap och kompetens inom detta område måste öka fram till 2020. 

Berörda myndigheter redovisar resultat av genomförda aktiviteter och plan för 

kommande års aktiviteter i samband med årsredovisningen. 

År 2016 

- Bevakningsansvariga myndigheter bedömer möjligheterna att lämna stöd till 

Försvarsmakten (hösten 2016-) 

Arbetet bygger på den bedömning som Försvarsmakten lämnar till 

myndigheter. 

- Risk- och sårbarhetsanalyser som inkluderar perspektivet höjd beredskap har 

genomförts hos bevakningsansvariga myndigheter (2016-) 

Utifrån nya föreskrifter från MSB ska berörda myndigheter beakta 

perspektivet höjd beredskap i sina analyser. Analyserna kommer efterhand att 

behöva fördjupas även med andra scenarier som MSB beslutar om. En första 

samlad och fördjupad analys sker för rapporteringen 2018.  

 

- Ledningsträningar/ övning av krisorganisationer har genomförts på central 

nivå och regional nivå (2016-) 

Civila myndigheter behöver delta i Försvarsmaktens ledningsträningar/ 

övningar och Försvarsmakten i motsvarande civila övningar. Ambitionen i 

deltagandet från respektive civil militär sida ska öka under perioden med 

beaktande av tillgängliga resurser. 

 

- Konsekvenser av värdlandsstöd (2016-) 

En gemensam civil militär analys av de konkreta konsekvenserna av ett 

värdlandsstöd där Sverige tar emot stöd från andra länder. 
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År 2017 

 

- Bevakningsansvariga myndigheter redovisar planeringsläget i eller i 

samband med årsredovisningen (2017-) 

Redovisningarna fördjupas efterhand som arbetet med planeringen utvecklas. 

 

- Det finns en struktur för systematiska utbildningar (2017-) 

MSB i samverkan med Försvarsmakten tar fram ett koncept för systematisk 

kunskapsspridning om totalförsvaret och planeringen inför höjd beredskap. 

- En planeringsinriktning för civilt försvar är framtagen (under 2017) 

MSB tar fram ett inriktande dokument som konkretiserar grundsynen för de 

bevakningsansvariga myndigheterna samt omsätter detta i inriktningen för 

anslag 2:4 Krisberedskap. 

 

- Beredskapen ska prövas och utvecklas genom kontroll och övning (2017-) 

MSB tar fram ett nationellt koncept för hur funktionsövningar rörande larm 

och uppstart av krisorganisation kan genomföras och skapar rutiner för att 

detta prövas i samverkan med Försvarsmakten.  

 

- Årlig totalförsvarsdag/ar (centrala och regionala) (2017-) 

Försvarsmakten och MSB planerar en gemensam aktivitet på central nivå. 

Länsstyrelsen och Försvarsmakten, genom sina militärregioner, planerar och 

genomför motsvarande på regional nivå. 

 

- Försvarsmaktens behov av stöd har redovisats och möjligt stöd har bedömts 

(2017) 

MSB och Försvarsmakten lämnar en samlad bedömning i juni 2017 till 

regeringen. 

 

- Behov av ny kunskap och utveckling har identifierats och studier/forskning 

beställts (2017-) 

Arbetet med att öka kunskapen och förmågan genom studier, forskning och 

utveckling behöver fortsätta och även samordnas mellan Försvarsmakten och 

civila myndigheter. 

 

- Planering tillsammans med privata företag har påbörjats (2017-) 

Där det finns behov ska planering med privata företag genomföras av i första 

hand bevakningsansvariga myndigheter samt Försvarsmakten (med stöd av 

FMV). Detta inbegriper även att teckna avtal eller ta fram föreskifter där detta 

är nödvändigt. Erfarenheter från andra länder och organisationer bör tas till 

vara. 
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- Information till allmänheten samt individens roll (2017-) 

En samlat arbete görs för att öka allmänhetens kunskap om den återupptagna 

planeringen för totalförsvaret och hur man som individ ska förhålla sig till 

detta samt till olika former av påverkan från andra stater. Arbetet sker med 

utgångspunkt i det planerade arbetet med en nationell krisberedskapsvecka 

som också har ett tydligt genderfokus. 

 

- Utvärdering av förmåga samt områdesvisa utvärderingar har genomförts 

(2017-) 

För det civila försvaret utvecklas ett system med utvärdering av förmåga samt 

områdesvisa utvärderingar med utgångspunkt i det arbete som redan pågår 

genom den nationella risk- och förmågebedömningen inom krisberedskapen.  

 

- Planering i samverkansområdena (2017-) 

Från och med januari 2017 påbörjas en sammanhängande planering i 

samverkansområdena som utgår ifrån en helhetssyn för att möta olika slags 

sårbarheter, risker och hot i fredstid och inför höjd beredskap. 

 

- Gemensamma spel och studier (2017-) 

För att få ytterligare underlag för avvägningar, prioriteringar och verifiera 

tidigare arbeten genomförs gemensamma spel och studier på såväl central 

som regional nivå. Under 2017 genomförs en gemensam studie med fokus på 

antagonistiska handlingar i stor omfattning som inte behöver innebära ett 

väpnat angrepp.  

 

År 2018 

 

- Civil övningsverksamhet (2018-) 

Senast 2018 ska berörda myndigheter på central och regional nivå ha initierat 

övningsverksamhet med inriktning på civilt försvar/totalförsvar i syfte att 

förbereda sina organisationer på deltagande i Totalförsvarsövning senast 

2020. 

 

År 2019 

 

- Regionala grundsyner framtagna (senast 2019) 

Länsstyrelserna, med stöd från Försvarsmaktens militärregioner, tar fram 

regionala grundsyner med utgångspunkt i dokument på central nivå. 

 

- Personalplanering har genomförts (senast 2019) 

Utifrån den analys som myndigheterna gör om uppgifter under höjd 

beredskap, identifieras behovet av personal. För att så långt som möjligt 

säkerställa tillgängligheten av nödvändig personal kan myndigheten hos 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet göra disponibilitetskontroll samt 

registrering av befintlig personal. Personal som krigsplaceras ska informeras 
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om detta av den myndighet som man är anställd vid. För att säkerställa 

tillgänglighet av personal ska företag med ansvar för samhällsviktig 

verksamhet därför påbörja personalplanering.  

 

År 2020 

- Gemensam totalförsvarsövning genomförs (år 2020) 

En, så långt som möjligt, prövande gemensam övning genomförs senast 2020.  

Omfattningen av praktiska moment (LIVEX) utgår från behov och praktiska 

möjligheter. 

 


