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Vem står för krisberedskapen

• Ansvarsprincipen

• Närhetsprincipen

• Likhetsprincipen



Vad är samhällsviktig verksamhet?

Samhällsviktiga verksamheter definieras som verksamhet, 

tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer 

samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 

grundläggande behov, värden eller säkerhet.



Lista med viktiga samhälls-
funktioner (MSB1844)

• Barnomsorg och utbildning

• Dricksvattenförsörjning, avlopp och avfall

• Ekonomisk säkerhet

• Energiförsörjning

• Finansiella tjänster 

• Handel och industri

• Hälsa, vård och omsorg

• Information och kommunikation

• Livsmedelsförsörjning

• Offentlig förvaltning

• Ordning och säkerhet

• Personalförsörjning

• Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen

• Transport
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Krigsorganisation

Påverkan på verksamheten?

Hur påverkas ”ärenden”

Kan vsht nedprioriteras?

Vilken vsh måste upprätthållas?

Tidskrav?

Ny verksamhet/rutiner?

www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2021/augusti/handlingskraft--en-samlad-plan-for-ett-starkare-totalforsvar/



Krigsorganisation

• Hur ser tillgången till verktyg ut?

• Maskiner

• Drivmedel

• Handredskap



Krigsorganisation

• Påverkan på personal

• Krigsplacerade på annat?

• Påverkan på förutsättningar



Totalförsvarsplikt

• Alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i 

Sverige och som är mellan 16 och 70 år är 

totalförsvarspliktiga.

➢ Värnplikt (militära försvaret)

➢ Civilplikt (vilande)

➢ Allmän tjänsteplikt 



Allmän tjänsteplikt 

Fullgörs genom att den totalförsvarspliktige

➢ Kvarstår i sin anställning

➢ Tjänstgör enligt frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret

➢ Utför arbete som anvisas av myndighet 

(Arbetsförmedlingen)



Rätt person på rätt plats – Företag 

• Vägledning om krigsorganisation och krigsplacering 

• Ska publiceras i början av juni 

• Ett kriterium för att företag ska få krigsplacera är att en 

offentlig aktör pekat ut företaget som viktig för totalförsvaret

• Vägledningen är en första utgåva som kommer byggas på i 

takt med totalförsvarsutvecklingen



Särskild satsning 
näringsliv 2021-2022

www.msb.se/
beredskapforforetag

Effektmål 2022

Företag som bedriver samhällsviktig 

verksamhet har börjat vidta åtgärder för 

att stärka sin och samhällets beredskap.



Tack för mig!
Jan-olof.olsson@msb.se


