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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar 
och höjd beredskap 

Utfärdad den 19 maj 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:1053) om totalförsvar 

och höjd beredskap1 

dels att 4–6 §§ ska upphöra att gälla, 

dels att rubrikerna närmast före 4 och 7 §§ ska utgå, 

dels att 1–3, 7, 8, 13, 18 och 19 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast efter 3 § ska lyda ”Underlag till Försvars-

makten”, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 20 §, av följande lydelse. 

1 §    Denna förordning ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1992:1403) 

om totalförsvar och höjd beredskap. 

Förordningen innehåller bestämmelser om 

– hur höjd beredskap tillkännages, vilka författningar som då omedelbart

ska tillämpas och åtgärder som då ska genomföras, 

– underlag till Försvarsmakten, och

– säkra kryptografiska funktioner.

2 §2    I lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen 

(2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra-

ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om 

vilka åtgärder som kommuner och regioner ska vidta vid höjd beredskap. 

I förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap finns 

bestämmelser om uppgifter som statliga myndigheter under regeringen har 

inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. För länsstyrelserna 

finns även bestämmelser i förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas 

krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd beredskap och i förordningen 

(2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser.  

Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något annat 

inte följer av lag eller annan förordning. 

1 Senaste lydelse av 4 § 2019:1114. 
2 Senaste lydelse 2019:1114. 
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3 §    Bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller för statliga myndigheter under 

regeringen med undantag av Regeringskansliet, kommittéväsendet och 

Försvarsmakten. För utlandsmyndigheterna tillämpas bestämmelserna 

endast i den utsträckning som bestäms i föreskrifter som meddelas av 

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

7 §3    Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets 

forskningsinstitut, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Fortifikations-

verket och Försvarshögskolan ska inför och vid höjd beredskap lämna 

Försvarsmakten det underlag som behövs för att myndigheten ska kunna 

fullgöra sin informationsskyldighet till regeringen.  

8 §    Beredskapsmyndigheter och sektorsansvariga myndigheter enligt 

förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap ska inför och 

vid höjd beredskap lämna Försvarsmakten det underlag som behövs för att 

myndigheten ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet till regeringen. 

Motsvarande underlag ska lämnas till Försvarsmakten av de länsstyrelser 

som är civilområdesansvariga enligt 7 a § förordningen (2017:868) med 

länsstyrelseinstruktion. 

13 §4    Vid beredskapslarm ska följande författningar omedelbart tillämpas 

i sin helhet: 

– lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse

av fartyg m.m., 

– lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska

fartyg, 

– lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden,

– kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen

(1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg, 

– lagen (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig,

– krigshandelslagen (1964:19),

– förfogandelagen (1978:262),

– ransoneringslagen (1978:268),

– lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,

– arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),

– lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltnings-

myndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m., 

– prisregleringslagen (1989:978),

– förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara

m.m.,

– förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under

krig och vid krigsfara, 

– lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring,

– lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång,

– lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under

krig eller krigsfara m.m., och 

– lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara

m.m.

3 Senaste lydelse 2020:1289. 
4 Senaste lydelse 2019:6. 
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Beredskapslarm medför vidare att 6–11 §§ förordningen (2017:870) om 

länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd beredskap 

och 10–12 §§ förordningen (2022:525) om civilområdesansvariga läns-

styrelser omedelbart ska tillämpas. 

18 §    Myndigheter som tilldelats säkra kryptografiska funktioner ska under 

normal kontorstid kunna ta emot och sända krypterade meddelanden. 

Vid fredstida krissituationer och höjd beredskap ska myndigheterna 

kunna ta emot och sända krypterade meddelanden även under icke 

kontorstid. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, eller annars, efter samråd 

med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en annan myndighet 

som har behov av information, ska ingå överenskommelse med ett sådant 

företag, en sådan kommun eller organisation som tilldelats system med stöd 

av 16 § tredje stycket om när krypterade meddelanden ska kunna tas emot 

och sändas. 

19 §    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de ytter-

ligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 18 §, utom i fråga om 

Kustbevakningen, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, 

Totalförsvarets forskningsinstitut, Fortifikationsverket och 

Försvarshögskolan. 

20 §    Försvarsmakten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs 

för verkställigheten av 7 och 8 §§.  

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022. 

På regeringens vägnar 

PETER HULTQVIST 

Maria Diamant 

(Försvarsdepartementet) 
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