INBJUDAN

Totalförsvar och standarder – Workshop 22 januari 2018
Kan standarder vara ett verktyg för att stärka Sveriges försvar i ett
försämrat säkerhetsläge?
Bakgrund: Med anledning av det försämrade säkerhetsläget beslutade Regeringen den 11 maj om
att uppdra åt Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att
ytterligare främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Beslutet innebär att
regeringen höjer ambitionerna när det kommer till myndigheternas arbete med krigsplacering och
med planering och samverkan i totalförsvarsfrågor. Genom till exempel utbildningar, övningar,
metodstöd och andra förmågehöjande insatser ska Försvarsmakten och MSB stödja och verka för att
bevakningsansvariga myndigheter samt prioriterade landsting och kommuner stärker förmågan inom
följande områden:
•

•
•

planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska
förnödenheter, egendom och tjänster genom exempelvis avtal, lager, förfogande och
ransonering,
aktörsgemensam samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs
vid höjd beredskap, samt
planering för att verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Workshop: Syften med denna workshop är att gå igenom de standarder som redan idag finns och
möjligheten att tillämpa dessa. Vi kommer även diskutera om det finns behov av ytterligare
standardisering för att stärka Sverige i ett försämrat säkerhetsläge.
Workshopen kommer att ha fokus på det civila området men även avseende totalförsvar med
samverkan mellan civil och militär verksamhet. Vi förväntar oss att det under workshopen både
kommer fram förslag på hur befintliga standarder kan tillämpas eller behov av revidering, men även
idéer till nya standarder.
Workshopen riktar sig till alla företag, myndigheter och organisationer som arbetar med att öka
Sveriges totala försvarsförmåga och framför allt till de organisationer som arbetar inom områdena:
skydd av civilbefolkningen, samhällets funktion och försörjning samt stöd till Försvarsmakten.
Tid: 22 januari 2018, kl 09.00-12.00
Plats: MSB, Fleminggatan 14, våning 8, Stockholm
Anmälan till: anna-karin.jansson@sis.se antal platser är begränsat
Välkommen
Staffan Strömbäck
Ordförande SIS/TK 494, Samhällssäkerhet
SIS/TK 494 arbetar med standarder för samhällssäkerhet, dock inte med standarder för specifikt
militär tillämpning. SIS/TK 494 har deltagare från bland annat MSB, FMV, Combitech, Basalt,
Svenska Petroleuminstitutet (SPI), LO/Transportarbetarförbundet och Secana security
https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk400499/sistk494/

