
Program & information 

08.30 Samling på kaserngården 

08.45 Välkommen! /Länsstyrelsen 

09.00 Scenario, 
Från kris till krig  

10.10 Utställning myndigheter 

10.30 Teater: Om krisen kommer 
– ett ungdomsperspektiv 

11.00 Lunch – egen tillagning av 
”rations” … 

12.00 Activity zones – Från 
Överraskad till Förberedd! 

14.30 Prisutdelning vid scenen 

14.45 Flyguppvisning 
JAS 39 Gripen 

15.15 Slut för dagen 

C, Krismedvetenhet – praktiska 
kunskaper för att klara en kris: 
vattenrening, tända spritkök . 

 
D, Plikt, måste eller möjlighet? 
Mönstringsinfo samt rund-
vandring  – Start vid Infotältet, 
OBS: Pass i 15-20 min. med start kl  
12.00, 12,30, 13.00, 13.30, 14.00! 

E, Utställning, myndigheter – 
Försvarsmakten, Polis, 
Kustbevakning, Räddningstjänst 
och Ambulans 
 

H = Busshållplats ”Regementet” 
I = Informationstält 
 

• Toaletter i kasernernas korridorer 

• Mat vid C och I 

Activity zones  

A, Krislådan – Hur kan du 
förbereda dig? 
 
B, ALARM /varna – Hur får du 
information om en kris? 
Aulan, Länsstyrelsen.  
OBS: Pass i 15-20 min. med start kl  
12.00, 12,30, 13.00, 13.30, 14.00! 
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Totalförsvarsplikt, mönstring och värnplikt 
Totalförsvarsplikt infördes i Sverige 1995 och 
gäller alla som lever i Sverige, i åldrar mellan 16 
och 70 år och som namnet antyder gäller den alla 
delar av landets försvar – inte bara det militära. 
Det kan alltså handla om allt från att bära vapen i 
strid till att rensa upp efter olyckor.  
Minderåriga, alltså de som är mellan 16 och 18 år, 
är undantagna från väpnad strid men kan tilldelas 
andra uppgifter som till exempel att visa vägen till 
skyddsrum. 
 
Den 2 mars 2017 beslutade regeringen att 
totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att fullgöra 
mönstring (från och med den 1 juli 2017) och de 
som då uttagits ska göra grundutbildning med 
värnplikt (från och med den 1 januari, 2018). 
Omvärlden förändras. Hotbilder ökar och har olika 
karaktär som hybridkrigföring, cyberhot, att på 
olika sätt undergräva själva demokratin, väp-nade 
konflikter i Europa, desinformation, 
migrantströmmar, nättroll och energivapen. 
Propaganda pågår ständigt vilket innebär att varje 
lands innevånare också är dess försvarare. 
Försvar innebär inte bara att ta vapen i hand, det 
innebär också att vara kritisk, att tänka efter då 
man tar in information, att reagera på 
konstigheter och att var och en måste förbereda 
sig för en påverkan eller kris, som innebär att man 
måste vara självförsörjande under en längre tid. 
Försvar handlar ytterst om insikten att alla vi som 
lever i Sverige är en del av det här landet, och att 
vi alla måste vara beredda att göra vår del för att 
upprätthålla demokratin och friheten för oss 
själva och varandra. Det är viktigt att vi har 
inställningen, att det är viktigt att försvara 
Sverige och landets intressen, vår frihet och vår 
rätt att leva som vi själva väljer. 
 

Varmt välkomna till vår gemensamma 
totalförsvarsdag! 

Totalförsvarsdagen 
13 sept. 2019 Halmstad 

Varför totalförsvar? 
Information och fakta 

Till elever och skolpersonal 
Under den här dagen vill vi öka förståelsen och 
kunskapen hos våra unga vuxna om vad 
totalförsvar är och vilka krav som kommuner och 
samhället i övrigt ställer på oss. Eleverna ska få 
kunskap om vad totalförsvarsplikt innebär samt 
om vad rikets försvar ytterst syftar till. Framförallt 
handlar dagen om att ”mentalt gå från 
överraskad till förberedd” när krisen kommer.  
Efter den här dagen är det vår målsättning att alla 
elever som deltagit ska veta hur man klarar sig 
när samhället utsätts för en påfrestning. Totalt 
blir vi ca 1 500 personer. 

Fakta totalförsvar 
Enligt lag är totalförsvar den verksamhet som 
behövs för att förbereda Sverige för krig. 
Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt 
försvar) och civil verksamhet (civil-försvar). 
Civilförsvar omfattar hela samhället och alla de 
funktioner som måste fungera även under krig. 
Alltså all samhällsviktig verksamhet, dvs.  statliga 
myndigheter, kommuner, landsting, privata 
företag och frivilligorganisationer. Särskilt 
utpekade myndigheter har ansvar att vidta de 
förberedelser som krävs inför och vid höjd 
beredskap (”bevakningsansvariga myndigheter”).  
Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap 
eller högsta beredskap. Det senare innebär krig 
eller omedelbar risk för krig. 
Ett civilt försvar ska upprätthålla samhällets 
grundläggande funktioner. I regeringens 
proposition om försvarspolitisk inriktning (2015) 
konstateras att det civila försvaret ska: 
• värna civilbefolkningen, 
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
och 
• bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett 
väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 
 
Vid frågor: 
E-post: totalforsvar-halland@mil.se  
Telefon: 035-266 22 80 

HALMSTADS GARNISON 
FÖRSVARSMAKTEN 
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