
MSB utvecklar

Förbättrat stöd till  
aktörernas beredskaps arbete





Det pågår ett utvecklingsarbete vid MSB:s 

förberedande avdelning. Utvecklings arbetet ska 

leda till ett mer systematiskt, behovsanpassat 

och samlat stöd till aktör ernas förberedelser för 

att de ska kunna fungera och agera vid händelser.  

Särskilt viktigt är att ge stöd till arbetet med 

att utveckla förmågan att samverka och leda, 

på egen hand eller i samverkan. Vi ska också 

förbättra stödet till landets räddningstjänst-

aktörer genom att samordna utvecklingen  

inom räddningstjänstområdet.



Systempåverkande åtgärder prioriteras
Utvecklingsarbetet ska leda till att systempåverkande åtgärder priori

teras på bekostnad av detaljstöd. Därför införs från och med årsskiftet 

2013/2014 en samlad analysprocess vid avdelningen som på årlig basis 

ska redovisa rapporter om de förmågor och oförmågor som finns 

inom området samhällsskydd och beredskap. En nyinrättad analys

funktion kommer att hålla samman arbetet. Arbetet ska på sikt leda 

till en bättre systematik i utvecklingen av de förberedande åtgärderna 

och öka avdelningens möjligheter att inrikta det stöd som ges till 

aktörerna.
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Bilden visar hur en samlad analys-
process och förbättrad dialog med 
samhällets aktörer ska leda till ett 
mer systematiskt, behovsanpassat 
och samlat stöd till aktörerna i 
krisberedskapssystemet.



Förbättrad dialog och mer målgruppsanpassat stöd
Ett annat mål med utvecklingsarbetet är att kunna erbjuda ett mer 

behovsanpassat stöd i form av utbildningar, övningar, tekniska system 

och metoder. Även här är den årliga lägesbilden viktig, men vi behöver 

också ha mer dialog med berörda aktörer för att identifiera deras behov 

och utveckla bra stöd. Dialogen kommer att förbättras på flera sätt.

Vid den nya enheten för samverkan och ledning finns kompetensgrupper 

som kommer att göra en plan för hur vi ska ge stöd på ett systematiskt 

sätt. Under 2014 påbörjar de besöksverksamhet bland landets länsstyr

elser. Syftet är att inventera behovet av stöd på regional nivå och att 

samordna MSB:s samlade erbjudande utifrån det.

För att förbättra dialogen med aktörerna inom kommunal räddnings

tjänst bildar den nya enheten för räddningstjänst ett räddningstjänst

råd med representanter kommunal räddningstjänst. När räddnings

tjänstrådet kommer fram till att åtgärder behöver vidtas kan vi skapa 

arbetsgrupper för dessa frågor. Det nuvarande utbildningsrådet om  hän

der  tar de utbildningsfrågor som räddningstjänstrådet ser behov av. 

Ett annat sätt att inhämta behov är de nätverk som vi och övriga  

aktörer ingår i.

Utbildningsverksamheten ses över
Under 2014 kommer också utbildningsverksamheten ses över och 

anpassas efter de behov som identifieras hos aktörerna i krisbered

skapssystemet. 
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Ny organisation vid avdelningen för utveckling av beredskap
Utvecklingen av MSB:s förberedande avdelning har lett till en ny orga

nisation och avdelningen har bytt namn till avdelningen för utveckling av 

beredskap. 

Den förberedande avdelningen har förstärkts med en analysfunktion som 

på årlig basis ska redovisa rapporter om de förmågor som finns och de 

förmågor som behöver förbättras inom det beredskapsförberedande 

området. 

Enheten för samverkan och ledning ansvarar för att stödja utvecklingen 

av aktörers förmåga till samverkan, ledning och kriskommunikation vid 

en händelse. Enheten arbetar även med samordning och utveckling inom 

CBRNE, kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd. 



Enheten för  
utbildnings- 
samordning

MSB  
Sandö

MSB
Revinge

Verksamheten  
för Rakel och  
ledningssystem

Avdelningen för utbildning, övning och beredskap har bytt namn till avdelningen för utveckling av beredskap.

Enheten för räddningstjänst har till uppgift att samordna utvecklingen 

inom kommunal och statlig räddningstjänst. Enheten ska också ansvara 

för att tillgodose befolkningens behov av fysiskt skydd i krig genom vid

makthållande av skyddsrumstillgångar. 

Enheten för beslutsstöd ansvarar för att utifrån samhällets behov, utveckla 

och förvalta tekniska beslutsstöd som innefattar kvalitetssäkrad data 

inom området samhällsskydd och beredskap. 

Enheten för övning ansvarar för att samordna, inrikta, utveckla och 

stödja övningsverksamhet inom området samhällsskydd och beredskap. 

Enheten för utbildningssamordning ansvarar för att samordna, inrikta, 

utveckla, beställa, utvärdera och kvalitetssäkra utbildningsinsatser. Verk

samheterna i Sandö och Revinge utgör tillsammans med enheten för 

utbildningssamordning en samlad utbildningsverksamhet. 

WIS, VMA och SGSI har förts samman med Rakel i verksamheten för Rakel 

och ledningssystem, som ansvarar för strategisk inriktning, utveckling  

och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikations

tjänster som används för ledning och samverkan inom och mellan 

samhällsviktiga verksamheter.
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