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Totalförsvarsutbildning

Bakgrund
Planeringen i Sverige för såväl militärt försvar som civilt försvar har
återupptagits och genomförs nu utifrån de anvisningar regeringen har beslutat.
Totalförsvarsplanering bland civila aktörer har två perspektiv: dels att med
krisberedskapen som grund arbeta för att samhället är förberett att motstå ett
väpnat angrepp, dels att säkerställa att det militära försvaret kan få stöd av det
övriga samhället för att säkerställa sin operativa förmåga vid höjd beredskap
och ytterst vid krig.
MSB erbjöd kursen Förberedande totalförsvarskurs med Försvarshögskolan
som genomförare mellan åren 2016-2017. Kursen ersattes 2018 med
Totalförsvarskurs. Denna kurs har nu utvecklats vidare och erbjuds här enligt
föreliggande kursplan.
Utbildningen har tagits fram mot bakgrund av förändrade behov och
förväntningar i samhället. Utvecklingsarbetet har också tagit hänsyn till
regeringens styrning av området totalförsvar och givna förutsättningar för
totalförsvarsplanering. Utbildningen genomförs av Centrum för Totalförsvar
och Samhällets Säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan på uppdrag av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till chefer, beslutsfattare och handläggare som har
ansvar och uppgifter inom det svenska totalförsvaret på lokal, regional eller
nationell nivå. Utbildningen vänder sig även till företrädare för civila
försvarsorganisationer samt näringsliv inom samhällsviktig verksamhet.

Urval
MSB förbehåller sig rätten att i samråd med FHS göra ett urval med hänsyn till
prioritering av särskilt utpekade aktörer, såsom bevakningsansvariga
myndigheter, inklusive länsstyrelser och militärregioner, samt övriga aktörer
med ett utpekat planeringsansvar.

MSB förbehåller sig också rätten att göra ett urval bland de anmälda för att
skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid utbildningen samt med
hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Förkunskaper
Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations ansvar och roll inom
samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Säkerhetsklassning
Respektive organisation ansvarar för att deltagaren är registerkontrollerad och
säkerhetsprövad i den säkerhetsklass som framgår av kursinbjudan.

Syfte
Utbildningen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas
kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och
gemensamma förutsättningar för planering och samarbete inom det nya
totalförsvaret.
Vidare är utbildningens syfte att deltagarna ska få möjlighet att lära av
varandras erfarenheter och att utveckla ett brett kontaktnät.

Lärandemål
Efter avslutad utbildning ska deltagaren kunna:
1.

beskriva vad totalförsvar innebär, samt ansvar och roller i försvars- och
beredskapsplaneringen

2. förklara regeringens styrning, planeringsanvisningar och de legala
förutsättningarna för försvars- och beredskapsplaneringen
3. beskriva den säkerhetspolitiska kontexten, hotbilden mot Sverige och
dess konsekvenser för totalförsvarets utformning
4. redogöra för behovet av säkerhetsskydd samt tillämpningen av
säkerhetsskyddsåtgärder i praktiken

Innehåll
Under utbildningen behandlas bland annat följande:


Legala förutsättningar för totalförsvaret, administrativ och
organisatorisk beredskap



Det politiska uppdraget;
o

Regeringens försvarspolitiska inriktning för år 2016-2020 och
dess planeringsanvisningar



Hotbild mot Sverige, cyber och påverkan



Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsanalys



Gemensamma grunder för en sammanhängande planering (Grundsyn)
på nationell, regional och lokal nivå samt totalförsvar i praktiken,



Militärt/civilt försvar inkl. kommun- och
landstingsöverenskommelserna om krisberedskap och civilt försvar

Pedagogik och metodik
Utbildningen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland
annat föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.
Utbildningen beaktar ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Upplägg och omfattning
Utbildningen genomförs under tre (3) sammanhängande dagar. Beroende på
genomförandeort kan utbildningen komma att erbjudas i internatform.

Läromedel
Obligatoriskt inläsningsmaterial och referenslitteratur meddelas i samband
med antagning.

Kursintyg
Kursintyg utfärdas till deltagare efter fullföljd utbildning.

