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Utbildningsdag om krigsorganisation och 

krigsplacering (uppföljande) 

Bakgrund 

Arbetet med att ta fram en krigsorganisation utgör en grund för 

beredskapsplanering och ger förutsättningar för att planera för vilka delar av 

verksamheten som ska bedrivas vid höjd beredskap och hur verksamheten 

behöver anpassas för att fungera under särskilda förutsättningar. 

I de överenskommelser som slutits mellan stat och kommun, genom 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner 

och regioner (SKR), framgår bland annat att kommuner och regioner senast 

under 2020 ska ha påbörjat arbetet med krigsorganisation och krigsplacering. 

Länsstyrelserna ska i sin tur med stöd av Socialstyrelsen genomföra utbildning 

i metod i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering samt stödja 

kommunerna och regionerna i planeringen.  

MSB publicerade under 2019 vägledningar för kommuners och regioners 

arbete med krigsorganisation och krigsplacering. Under samma år erbjöd MSB 

en tvådagarsutbildning för länsstyrelserna och Socialstyrelsen med dessa 

vägledningar som utgångspunkt.  

MSB erbjuder nu detta uppföljande utbildningstillfälle för att fortsatt stödja 

länsstyrelserna och Socialstyrelsen, så att de i sin tur kan stödja kommuner 

respektive regioner i arbetet med krigsorganisation och krigsplacering 

Målgrupp 

Utbildningsdagen vänder sig till beredskapshandläggare och jurister på 

länsstyrelser respektive Socialstyrelsen som arbetar med, eller kan komma att 

arbeta med, att stödja kommuner och regioner i deras arbete med 

krigsorganisation och krigsplaceringar.  

  

Förkunskaper 

För att tillgodogöra sig utbildningsdagen på bästa sätt förväntas deltagaren ha 

tagit del av vägledningarna, frågor & svar och annat material som kopplar till 

området. Material finns att hämta här: 

Vägledning för kommuner 

Vägledning för regioner 
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https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/krigsorganisation-och-krigsplacering/vagledning-for-kommuner/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/krigsorganisation-och-krigsplacering/vagledning-for-regioner/
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Urval 

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en 

jämn fördelning av representerade aktörer under utbildningsdagen samt med 

hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.  

Syfte 

Utbildningsdagen syftar till metodutveckling för arbetet med krigsorganisation 

och krigsplacering, för att deltagarna utifrån sitt uppdrag ska kunna stödja 

kommuner och regioner i arbetet med krigsorganisation och 

krigsplacering. Utbildningsdagen syftar vidare till nätverkande och 

erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. 

Lärandemål 

Efter avslutad utbildningsdag förväntas deltagarna kunna 

 beskriva vad arbetet med krigsorganisation och krigsplacering på 

regional och lokal nivå innebär 

 ge exempel på hur MSB:s vägledningar för kommuner och regioners 

arbete med krigsorganisation och krigsplacering kan användas i 

deltagarnas egna stödinsatser. 

Innehåll 

Utbildningsdagen behandlar bland annat 

 MSB:s vägledningar som utgångspunkt för deltagarnas egna 

stödinsatser 

 framgångsfaktorer och utmaningar, med exempel från kommun och 

region 

 disponibilitetskontroll och registrering av krigsplaceringar 

(Rekryteringsmyndigheten) 

 deltagarnas egna frågeställningar  

 kommande överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR) och dess innebörd på regional och lokal nivå. 

 

Pedagogik och metodik 

Utbildningsdagen utgår från deltagarnas aktiva medverkan. Deltagaren 

uppmuntras till ett kollegialt lärande efter avslutad utbildningsdag.   

MSB strävar efter att vara en jämställdhetsintegrerad myndighet.  

Upplägg och omfattning 

Utbildningsdagen bedrivs på plats i Stockholm, alternativt på distans via 

digitala verktyg, under en dag. Föreläsningar kommer att varvas med 

gruppdiskussioner och frågestunder.  
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I samband med anmälan finns möjlighet att inkomma med frågor och 

diskussionsämnen till utbildningsdagen. Innehållet formas delvis utifrån dessa 

förslag.   

Läromedel 

Rekommenderad läsning och referenslitteratur skickas ut till deltagarna i 

samband med antagningsbesked och välkomstbrev.  

Intyg 

Efter genomförd utbildningsdag utfärdar MSB ett intyg till deltagaren. 
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