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Vid situationer då beredskapen höjs ska totalför-
svarets behov av elektroniska kommunikationer 
kunna tillgodoses. För att driva nät och tjänster 
behövs personal. PTS har tagit fram en checklista 
för att underlätta personalplaneringen inför höjd 
beredskap. 

Det säkerhetspolitiska läget har lett till att Sverige  
arbetar aktivt med att stärka totalförsvaret, som  
omfattar både militärt och civilt försvar. Tillgängliga 
och säkra elektroniska kommunikationer är en grund- 
förutsättning för totalförsvaret, såväl i fred som vid  
höjd beredskap.

Regler som styr
Operatörer som erbjuder allmänna kommunikationsnät 
eller kommunikationstjänster ska planera för att kunna 
fortsätta driva verksamheten och att så långt möjligt 
kunna tillhandahålla ordinarie tjänster, även vid höjd 
beredskap. 

PTS regler om driftsäkerhet (PTSFS 2015:2) ställer de 
grundläggande kraven. Enligt reglerna ska operatörer 
bedriva ett långsiktigt och systematiskt säkerhetsarbete 
som tar höjd för såväl normala driftsförhållanden som 
extraordinära händelser. Reglerna hjälper operatörerna 
att förbereda sig för situationer då beredskapen höjs. 

Därutöver finns regler om fredstida planering för 
totalförsvarets behov (PTSFS 1995:1), vilka förtydligar 
kraven som ställs inför höjd beredskap eller krig.  

Operatörer ska kunna:

•      fortsätta driften av kommunikationsnät och kom- 
        munikationstjänster

• styra och överföra nationell trafik inom Sverige

•      ställa personal till förfogande för samverkan

•      ha en organisation för verksamheten i höjd bered-  
        skap. 

Det är viktigt att komma ihåg att vid all totalförsvars-
planering kan det förekomma uppgifter som är skydds-
värda. Varje organisation ansvarar för att identifiera, 
hantera, förvara och förmedla sådana uppgifter på ett 
sätt som uppfyller aktuell lagstiftning om till exempel 
säkerhetsskydd.

Personalplanering inför höjd beredskap

Sveriges totalförsvar 
 
Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att för-
bereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt 
försvar och civilt försvar.

Det militära försvaret består av Försvarsmakten in-
klusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som 
har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. För-
svarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar handlar om hela samhällets motstånds-
kraft vid krigsfara och krig. Verksamheten bedrivs av 
statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata före-
tag, frivilligorganisationer och enskilda. Arbetet syftar till 
att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård 
och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Det civila 
försvaret ska också kunna stödja Försvarsmakten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

https://pts.se/sv/bransch/internet/driftsakerhet/
https://pts.se/sv/dokument/foreskrifter/telefoni--internet/ptsfs-20185---foreskrifter-om-andring-i-foreskrifter-19951-om-fredstida-planering-for-totalforsvarets-behov/
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Checklista
Checklistan omfattar förslag på övergripande åtgärder. 
PTS rekommenderar att operatörer genomför dessa för 
att säkra tillgången till personal vid höjd beredskap eller 
krig. Checklistan är inte uttömmande, utan ska ses som 
ett hjälpmedel. 

1.   Börja med att se över kontinuitetsplaneringen.  

•  Identifiera vilken bemanning och vilka kompetenser 
som behövs för att kunna fortsätta hålla nät och tjänster 
igång under höjd beredskap. 

•  Gör en förteckning över nödvändig personal.

•  Ta fram en rutin för hur förteckningen ska förvaras 
och vem som ansvarar för att uppdatera den vid exem-
pelvis personalförändringar. Förteckningen behöver ses 
över åtminstone en gång per år i fredstid. 

2.   Kontakta Rekryteringsmyndigheten (Totalför- 
svarets rekryteringsmyndighet) för att teckna en  
överenskommelse om uppgifter för krigsplacering.  
Rekryteringsmyndigheten har register över alla som  
är krigsplacerade och kan stämma av er personal- 
förteckning mot sitt register.

3.   Rekryteringsmyndigheten meddelar vilka  
personer som är tillgängliga och vilka som har  
krigsplacerats av någon annan aktör. 

4.   Om ni har behov av personer som redan har 
krigsplacerats kan ni kontakta aktören och diskutera en 
lösning. Grundprincipen är att alla ska vara krigsplace-
rade där de gör mest nytta för totalförsvaret. Vid behov 
kan ni ta hjälp av PTS i diskussionen. 

5.   Begär att personerna registreras i Rekryterings-
myndighetens register över krigsplacerade när perso-
nalförteckningen är avstämd och klar.

6.   Informera slutligen varje person om beslutet   
skriftligen med en förklaring om innebörden 
samt var de ska inställa sig vid höjd beredskap. 

Faktablad om personalplanering inför höjd beredskap
PTS-F-2019:1
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Faktablad finns på www.pts.se/faktablad

PTS arbete med totalförsvarsplanering
Som bevakningsansvarig myndighet har PTS ansvar  
för att möta behoven av elektronisk kommunikation 
även när samhället utsätts för svåra påfrestningar.  
Genom föreskrifter, tillsyn, skyddsåtgärder, utbild-
ningar, övningar och andra åtgärder bidrar vi till att 
samhället kan hantera alla typer av händelser – från 
kriser i fred till höjd beredskap och krig. Arbetet med 
att identifiera och genomföra åtgärder sker i samverkan 
med privata och offentliga aktörer.   
 
För mer information och frågor, kontakta PTS,  
tel: 08-678 55 00.

Läs mer
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) 
Krisberedskap och civilt försvar

Rekryteringsmyndigheten   
Totalförsvarsplikten och krigsplacering 

Lagar

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/
http://www.rekryteringsmyndigheten.se/totalforsvarsplikten/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003389-om-elektronisk-kommunikation_sfs-2003-389
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/sakerhetsskyddslag-2018585_sfs-2018-585

