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Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

PROD FPE GEN, HR-spec. Amanda Larsson,
0721-741 735, amanda.larsson@mil.se

Anvisningar för ansökan till Taktisk stabskurs (TSK) 2021
4 bilagor
Styrande dokument som ligger till grund för dessa anvisningar är:
Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering (FFS 2019:7),
Handbok personalförsörjning och personaltjänst – Grunder 2019 (FM20196282:1) och Antagningsordning FM nivåhöjande utbildningar (FM2020-2651:1)
Anvisningar för ansökan till Taktisk stabskurs (TSK) 2021 fastställs att gälla från
och med 2020-10-01 och kan inte tillämpas retroaktivt. Beslut före och under
utbildning fattas i enlighet med de anvisningar som var gällande vid
ansökningstillfället.
Behörighet för befordran efter utbildning regleras i Försvarsmaktens föreskrifter
om befordran och konstituering (FFS 2019:7)

1.

Allmänt

Taktisk stabskurs (TSK) vid Försvarshögskolan (FHS) riktar sig till reservofficer
(OFF/T) och till officer med särskild kompetens (OFSK), som är placerad på eller
ska placeras på en befattning nivåsatt till OF 3. Civila arbetstagare kan antas till
utbildningen i kompetensutvecklingssyfte. Platstilldelning för civila sker i mån av
plats.
TSK är en akademisk utbildning på grundnivå och genomförs som
uppdragsutbildning vid FHS. Den studerande förutsätts kunna tillämpa
grundläggande taktiska problemlösnings- och planeringsmetoder (t.ex. PUT),
samt i övrigt ha erfarenheter från nationell eller internationell tjänstgöring i lägre
befattningsnivåer.
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Kursen syftar till att ge studerande grundläggande kunskaper och förmåga i
taktik, planering och genomförande av en gemensam operation för att denne ska
kunna tjänstgöra i staber på förbandsnivå och taktisk nivå såväl internationellet
som nationellt, inom egen försvarsgren/stridskraft.

2.

Målgrupp

Utbildningens målgrupp är främst reservofficer och officer med särskild
kompetens (OFSK) med kaptens grad.
Civila arbetstagare kan söka utbildningen i mån av plats, individer som tjänstgör
på central nivå prioriteras.
TSK är inte sökbar för yrkesofficerare (OFF/K).

3.

Krav för antagning

För att bli antagen till TSK krävs det att den sökande är anställd tillsvidare i
Försvarsmakten, har en godkänd säkerhetsprövning, uppfyller Försvarsmaktens
värdegrund och kraven för Försvarsmaktens fysiska standard (FM FYSS).
Reservofficer ska ha varit utnämnd kapten i minst två år och tjänstgjort i
befattning under minst 30 dagar vid antagningstillfället. OFSK ska ha varit
utnämnd kapten och tjänstgjort i befattning i minst två år vid antagningstillfället.
Civila ska ha varit anställda tillsvidare under minst två år vid antagningstillfället,
vara krigsplacerade i Försvarsmakten, inneha en civil examen på grundnivå samt
ha genomfört kombattantutbildning eller värnplikt/motsvarande.
3.1.

Rangordningsprinciper

Då utbildningen i första hand är avsedd för RO och OFSK som en nivåhöjande
utbildning ska rangordning av kandidater utgå ifrån följande rangordningsprincip:
a. RO eller OFSK som är placerad på en befattning nivåsatt högre eller som
inom något år ska placeras på en befattning nivåsatt högre än den
tjänstegrad som officeren i dagsläget innehar.
b. RO eller OFSK som bedöms ha en god prognos mot befattningar som är
nivåsatt högre än den tjänstegrad som officeren i dagsläget har.
c. Civila arbetstagare.

4.

Utbildningens innehåll

Kursens innehåll i korthet:
•

Krigsvetenskap ur mark-, marin- och flygperspektiv
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•

Operativ juridik, ledarskap och strategi.

•

Ett mindre självständigt arbete som skrivs inom ett ämne som är aktuellt
för de studerandes framtida tjänstgöring.
Introduktion till stabsarbete på olika ledningsnivåer där grundläggande
nationell och internationell stabstjänst ingår.
Deltagande i övning i stabstjänst inom ramen för en större
försvarsintegrerad stabstjänstövning.

•
•

Kursens innehåll i detalj framgår av FHS hemsida.

5.

Ansökan

Ansökan till respektive utbildning regleras i ”Antagningsordning FM nivåhöjande
utbildningar” (FM2020-2651:1).
Bifogat i denna skrivelse finns ansökningsblankett, referensunderlag (enbart
OFSK), intervjuunderlag, C OrgE yttrande och sammanställning av sökande.
Civilanställd som även har en reservofficeranställning i Försvarsmakten kan
enbart söka som reservofficer vid den organisationsenhet där denne har sin
krigsplacering.
En reservofficer som söker via den organisationsenhet där den har sin civila
anställning kommer att rangordnas i rangordningsprincip C.
5.1.

Preliminär tidsplan

Tid
Enligt C OrgE

Verksamhet
Enskilds ansökan till OrgE

Enligt C OrgE

Lokal PFN/ATN

Enligt FG/SK

Handlingar sänds till respektive FG/SK i VIDAR med
kopia till HKV PROD FPE GEN PERS (Bilaga 3,
PFN Protokoll samt missiv med äskade platser).

2021-01-27

Underlag för FM ATN skickas i VIDAR till
HKV PROD FPE GEN PERS (Bilaga 3, PFN
Protokoll samt missiv med äskade platser).

2021-02-17

Försvarsmaktens
sammanträder

Senast V.108

Beslut om antagning

antagningsnämnd

(FM

ATN)
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Beslut

I beredning av denna skrivelse har LEDS PERS, PROD FPE UTB, AST, MS, FS,
PROD RIKSHV, PROD LOG, PROD LEDUND, FHS och främste företrädare
deltagit.
Beslut av denna skrivelse är fattat av TF PROD FPE GEN, överstelöjtnant
Magnus Frykvall i den slutliga handläggningen har som föredragande deltagit
HR-specialist Amanda Larsson.

Frykvall, Magnus
tf. C PROD FPE GEN
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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Sändlista
AST, LG, I 19, K 3, P 4, P 7, P 18, A 9, Lv 6, Ing 2, TrängR, SWEDEC, SkyddC,
MSS
MS, 1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB, SSS,
FS, F 7, F 17, F 21, Hkpflj, LSS,
MR Syd, MR Väst, MR Mitt, MR Norr, HvSS
FMLOG, FMTS, FömedC
MHS K, MHS H, FM HRC
LedR, FMTIS, FMUndSäkC
SOG
För åtgärd inom HKV
HKV STAB
PROD LEDUND
PROD LOG
PROD RISKHV
PROD FPE UTB
För kännedom inom HKV
LEDS
MUST
INS
PROD
SFL
För kännedom
FHS
FMV
FOI
OFR/O FM
OFR/S FM
SACO-S FM
SEKO Försvar
Reservofficerarna
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