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Krigsplacering av anställda inom Nerikes Brandkår 
Bakgrund 
För att säkerställa räddningstjänstförbundets förmåga i händelse av höjd beredskap och krig 
behöver all disponibel personal inom Nerikes Brandkår krigsplaceras (prestationsmål för 
verksamheten i Budget 2020, Verksamhetsplan 2021-2022). Nerikes Brandkårs förmåga att 
genomföra räddningsinsatser är central för skyddet av civilbefolkningen och civil egendom 
under höjd beredskap.   

Krigsplacering kommer att göras med stöd av beslut om krigsplacering av personal vid 
Nerikes Brandkår som fattas av Direktionen, lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd 
beredskap samt lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 

Vid beslut om att all disponibel personal ska krigsplaceras kommer en så kallad 
disponibilitetskontroll och krigsplacering att ske vid alla former av anställningar vid Nerikes 
Brandkår. Eventuella undantag från krigsplacering beslutas av Brandchefen. Krigsplaceringen 
upphör automatiskt när anställningen upphör.  

 
Bilaga 
Krigsplaceringsorder med medföljande information. 
 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att samtliga anställda inom Nerikes Brandkår som är disponibla ska vara 
krigsplacerade vid räddningstjänstförbundet. 
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KLICKA HÄR FÖR ATT VÄLJA ETT DATUM   

Beslut om krigplacering för Förnamn Efternamn, personnummer, vid Nerikes Brandkår 
Du är krigsplacerad vid Nerikes Brandkår i din grundbefattning för att säkerställa 
räddningstjänstförbundets förmåga i händelse av höjd beredskap och krig. 

Krigsplaceringen har gjorts med stöd av beslut om krigsplacering av personal vid Nerikes Brandkår 
(Direktionen 20xx-xx-xx § x), lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap samt lag (1994:1809) 
om totalförsvarsplikt. Vid avslutad tjänst eller då ny krigsplaceringsorder erhålls ska denna order 
förstöras. 

Vid kallelse eller beredskapslarm ska du utan dröjsmål inställa dig vid din ordinarie brandstation och 
upprätthålla räddningstjänst i stationsområdet. Om situationen inte medger detta ska du anmäla dig 
vid närmsta brandstation för att därifrån kontakta Nerikes Brandkår. Vid inställelse ska följande 
utrustning medföras: 

- Beslut om krigsplacering och legitimation 
- Eventuell utdelad utrustning 
- Personlig utrustning (exempelvis hygienartiklar och medicin för eget behov) 

Förbered bland annat hur dina eventuella barn och husdjur ska tas om hand om du blir borta under en 
längre tid, eftersom det kan bli aktuellt med lång frånvaro från hemmet i händelse av höjd beredskap 
och krig. 
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Sida 2 

Information om krigsplacering för dig som är anställd av Nerikes Brandkår  
 
Nerikes Brandkår är en del av totalförsvaret och vid höjd beredskap ska Nerikes Brandkår fortsätta med 
den kärnverksamhet som myndigheten bedriver i fred, men det tillkommer även uppgifter som vi inte 
hanterar i fredstid. För att säkerställa räddningstjänstförbundets förmåga i händelse av höjd beredskap 
och krig genomförs krigsplacering. Krigsplacering görs med stöd av beslut om krigsplacering av personal 
vid Nerikes Brandkår (Direktionen 20xx-xx-xx § x), lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
samt lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Samtliga medarbetare som krigsplaceras ska få ett skriftligt 
besked om det.  

Direktionens beslut innebär att en så kallad disponibilitetskontroll och krigsplacering kommer att ske 
vid alla former av anställningar vid Nerikes Brandkår. Det är Brandchefen som beslutar om undantag 
från krigsplacering. Till exempel om Brandchefen bedömer att en medarbetare gör störst nytta i 
totalförsvaret genom att vara krigsplacerad vid en annan myndighet eller organisation. 
Personalavdelningen, som tillgodoser bemanning vid fredstida kriser och vid höjd beredskap, ansvarar 
för att disponibilitetskontroller och krigsplacering sker vid anställning. 

Krigsplacering innebär att du är skyldiga att tjänstgöra vid Nerikes Brandkår om regeringen beslutar om 
höjd beredskap. Att vara krigsplacerad vid Nerikes Brandkår innebär inte att bära eller använda vapen 
av något slag. Om regeringen beslutar om höjd beredskap ska den som är krigsplacerad omedelbart 
inställa sig på den ordinarie brandstationen. Sammantaget innebär detta att krigsplaceringen är ett 
”planeringsbeslut” och tjänstgöringsskyldigheten inträder först när regeringen beslutar om höjd 
beredskap och allmän tjänsteplikt.  

Som krigsplacerad vid Nerikes Brandkår registreras du i Rekryteringsmyndighetens informationssystem, 
i form av namn och personnummer, på samma sätt som andra civila organisationers medarbetare. 
Rekryteringsmyndigheten håller ordning på alla krigsplacerade personer och ser till att varje person 
bara har en placering. Krigsplaceringen upphör automatiskt när anställningen upphör.  
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