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1. Utåtriktade dialogtillfällen 

Denna bilaga är en del i redovisningen av regeringsuppdraget 
Ju2015/1400/SSK, som regeringen i februari 2015 gav Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) med anledning av skogsbranden i 
Västmanland 2014. Under arbetet med regeringsuppdraget för stärkt 
krisberedskap har MSB valt att kontinuerligt och öppet föra dialog om 
uppdragets inriktning och genomförande med aktörer och intressenter över 
telefon och e-post samt i sociala medier. Ett antal gånger har projektet också 
organiserat eller som inbjuden deltagit i särskilda tillfällen.  

MSB arrangerade en hearing i juni 2015 där drygt 50 representanter från en 
mängd aktörer deltog och fick möjlighet att lämna synpunkter och medskick 
inför det fortsatta arbetet. I september 2015 arrangerade MSB ett öppet 
webbseminarium där projektgruppen informerade om aktuellt läge. Det fanns 
möjlighet att skicka in frågor i förväg och slutet av seminariet ägnades åt att 
svara på frågor från publiken. I november fanns delar av projektgruppen på 
plats vid MSB:s monter på Mötesplats samhällssäkerhet 2015 för att föra dialog 
med intressenter och svara på frågor. Dessutom har MSB bjudit in personal 
från räddningstjänstorganisationer och länsstyrelser från hela landet till två 
workshops för att diskutera målstyrning, organisationsformer m.m. 
Projektgruppen har därutöver träffat flera räddningstjänster, 
Räddningstjänstrådet, olika förbund och andra forum med 
räddningstjänstpersonal.  

Representanter från projektgruppen har deltagit på flera möten, seminarier 
och konferenser med koppling till klimatanpassning, naturolyckor och 
katastrofriskreducering, till exempel flera möten inom Nationell plattform för 
naturolyckor och konferensen Klimatanpassning Sverige 2015. Exempel på 
andra aktörer, nätverk och forum som projektgruppen fört dialog med är 
Sveriges kommuner och landsting, Nationellt nätverk för dricksvatten, 
samverkansområden och 112-rådet. Ett annat viktigt dialogtillfälle var mötet 
med regeringens särskilda utredare Aud Sjökvist som ansvarade för 
Skogsbrandutredningen. Ett annat viktigt möte var besöket hos Länsstyrelsen 
Västmanland där även olycksutredaren Anna Henningsson medverkade. Vidare 
var föreningen Skogens höstexkursion i Västmanlands skogar ett givande 
tillfälle för dialog och informationsinhämtning där både politiker och 
representanter från myndigheter och skogsnäringen deltog.   

Förutom de tillfällen där MSB träffat olika aktörer har projektgruppens 
medlemmar fört kontinuerlig dialog med aktörer både per telefon och e-post. 
Dialog har också förts i sociala medier. På Twitter har framför allt 
hashtaggarna #stärktkris, #skogsbrand och #krisberedskap använts. Dessutom 
har information om projektet lagts upp på projektets webbsida 
www.msb.se/starktkris/aktuellt, spridits i nyhetsbrev och med e-postutskick. 

http://www.msb.se/starktkris
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2. Informationsinhämtning och 
dialog 

Nedan följer en lista på de tillfällen då MSB inhämtat information och fört 
dialog. Under dessa tillfällen har berörda aktörer och allmänheten kunnat ta 
del av korta rapporter från genomförda aktiviteter, och andra uppdateringar 
om vad som hänt i projektet, under arbetets gång.  

 

2015-02-26 Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård (SOSUV) 
2015-03-04 112-rådet 
2015-03-16 – 04-24 Föreningen Sveriges Brandbefäl Roadshow 2015, Revinge, 

Göteborg, Linköping, Växjö, Luleå 
2015-03-24 Aud Sjökvist, särskild utredare, Skogsbrandutredningen 
2015-04-16 Räddningstjänstrådet 
2015-04-22 EU Exchange of Experts Portugal och Spanien 
2015-04-28 Mötesplats SO (Samverkansområdena) 
2015-04-28 Nationell plattform för naturolyckor 
2015-05-05 Crismart, Försvarshögskolan 
2015-05-19 – 05-21 Brand 2015, konferens 
2015-05-07 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
2015-05-27 Författarna till antologin Analys av skogsbranden  
2015-06-03 MSB arrangerar Hearing kring regeringsuppdraget 
2015-06-02 –06-03 Nationell plattform för naturolyckor 
2015-06-05 Nätverk kommunal krisberedskap, SKL 
2015-06-09 Samverkansgrupperna för GIS 
2015-07-30 Pride 2015 
2015-08-19 Lunchseminarium med FOI 
2015-08-20 Länsstyrelsen i Västmanlands län 
2015-08-24 - 08-28 Studieresa Danmark, Norge, Finland 
2015-09-01 Räddningstjänsten Syd och Brandkåren Attunda 
2015-09-01 – 09-14 Workshops med representanter från räddningstjänsten 
2015-09-11 MSB arrangerar webbseminarium om regeringsuppdraget 
2015-09-15 Uppsala brandförsvar 
2015-09-14 – 09-16 Nordred, konferens 
2015-09-16 – 09-17 Föreningen Skogens Höstexkursion 
2015-09-21 Lunchseminarium Räddningstjänstens och kommunens roll 

inom samhällskydd och beredskap 
2015-09-22 Nationell plattform för naturolyckor 
2015-09-23 Klimatanpassning Sverige 2015, konferens 
2015-09-24 Dricksvattenutredningen 
2015-09-30 Glesbygdsklubben, räddningstjänst 
2015-10-07 – 10-09 European Forum for Disaster Risk Reduction 
2015-10-13 Centralt räddningstjänstforum 
2015-10-14 Möte med SKL Landstingsnätverk  
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2015-10-15 Workshop Geodata för naturolyckor 
2015-10-15 Rakeldagen 
2015-10-21 Räddningstjänstrådet 
2015-10-28 Räddningstjänstens storstadsförbund 
2015-11-03 Författarna till kommunernas och Länsstyrelsens utvärdering  
2015-11-05 Folk och Försvar om Riksrevisionens rapport om 

länsstyrelsernas krisberedskapsarbete, åhörare 
2015-11-05 Utvecklingsseminarium inom geodataområdet 
2015-11-10 Deltagare i skogsbrandkurs i Italien från Storstockholms 

brandförsvar, Uppsala brandförsvar och MSB 
2015-11-17 100 000-klubben, Räddningstjänst 
2015-11-19 Folk och Försvar 
2015-11-19 Utredarna för Eksjöbranden, Anna Henningsson och Elisabeth 

Samulesson 
2015-11-20 Daniel Nohrstedt, Uppsala Universitet 
2015-11-23 Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar 
2015-11-24 –11-25 Mötesplats Samhällssäkerhet 2015 
2015-12-11 Boverkets plattformsdagar 
2015-12-15 SMHI om hantering av skyfall 
2016-01-08 Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
2016-01-12 Folk och Försvars Rikskonferens 
2016-01-26 Möte med Nationellt nätverk för dricksvatten 
2016-02-02 Försvarsutskottet 
2016-02-04 Samverkansområdet Geografiskt områdesansvar (SOGO) 
2016-02-04 Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård (SOSUV) 
     

2.1 Utåtriktad kommunikation 
Nedan följer en lista på de tillfällen projektmedlemmar har skrivit artiklar och 
deltagit i TV- och radioprogram för att informera om projektet. 

2015-06-18  Artikel om lärande utifrån skogsbranden i tidningen Vårt försvar 
av biträdande projektledare Anna Johansson. Artikeln kan läsas 
på: http://media.aff.a.se/2015/06/Vart-forsvar_2-15_webb.pdf 

2015-07-29  Projektmedlemmen Anders Fridborg skriver om reflektioner från 
skogsbranden på Krisinfobloggen. Inlägget kan läsas på: 
https://blogg.msb.se/krisinformation/2015/07/29/ett-ar-efter-
branden-i-vastmanland/ 

2015-07-31  Projektledare Jan Wisén medverkade i TV4 Nyheterna, 
Nyhetsmorgon, P4 Extra och Studio Ett. 

2016-02-23  Projektledare Jan Wisén medverkade i P4 Västmanland, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel
=6370251 

http://media.aff.a.se/2015/06/Vart-forsvar_2-15_webb.pdf
https://blogg.msb.se/krisinformation/2015/07/29/ett-ar-efter-branden-i-vastmanland/
https://blogg.msb.se/krisinformation/2015/07/29/ett-ar-efter-branden-i-vastmanland/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6370251
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6370251
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2.2 Information till utpekade aktörer 
I redovisningen av regeringsuppdraget lämnar MSB förslag på åtgärder till 
regeringen som direkt berör länsstyrelserna, Lantmäteriet samt kommuner och 
landsting. Med anledning av det informerade MSB respektive aktör om de 
förslag som de berörs av innan hela uppdraget redovisades till regeringen.  

Projektgruppen träffade den 8 mars 2016 Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) för en muntlig dialog om uppdraget, de åtgärdsförslag som MSB avser 
lämna till regeringen och myndighetens arbete med att stärka krisberedskapen. 
SKL uttryckte under mötet att de generellt såg positivt på hur uppdraget 
bedrivits och förslagen. SKL lämnade synpunkter avseende vissa sakfrågor 
såsom behovet av mer långsiktig finansiering av krisberedskapsarbete 
(inklusive tilldelning av medel till så kallade 2:4-projekt), behovet av ett 
tydligare sektorsansvar, krisberedskapens förhållande till samhällsviktig 
verksamhet, samt hur arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser kan utvecklas. 
MSB har beaktat synpunkterna i den mån de haft relevans för MSB:s 
åtgärdsförslag. SKL påtalade att de förväntar sig att åtgärdsförslag som berör 
kommuner och landsting kommer remitteras till SKL innan regeringen går 
vidare med dem. 

MSB skickade via e-post den 9 mars 2016 ett utkast på förslagen om 
länsstyrelsernas geografiska områdesansvar m.m. och skydd mot olyckor till 
representanter för länsstyrelserna: Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Nordsam), 
Länsstyrelsen i Kalmar län (Sydlänen), Länsstyrelsen i Värmlands län (Ösam) 
och Länsstyrelsen i Västmanlands län. Länsstyrelserna hade flera synpunkter 
på förslagen men var i stort positiva till dem. Många av synpunkterna har 
kunnat tas tillvara.  

Avseende förslaget om länsstyrelsernas geografiska områdesansvar m.m. 
uttrycktes kritik mot att en länsstyrelse skulle ansvara för uppdraget. Vidare 
föreslogs att arbetet bör ta sin utgångspunkt i Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Enligt länsstyrelserna borde 
det regionala geografiska områdesansvaret utvecklas tillsammans med det 
lokala och nationella områdesansvaret. Länsstyrelserna lyfte även fram risken 
med att dra för stora slutsatser på en enskild händelse samt vikten av att ta till 
vara alla positiva lärdomar från skogsbranden. Slutligen tyckte flera att 
förmågan är det viktiga och inte att de arbetar lika samt att det behövs krav på 
vilken förmåga som ska upprätthållas.  

Avseende skydd mot olyckor delade länsstyrelserna den problembild som MSB 
beskrivit, men de lyfte även att framsteg gjorts på området. Länsstyrelserna 
efterfrågar riktlinjer, styrning och sanktionsmöjligheter. Även en nationell 
ledningsresurs efterfrågas. Slutligen önskas stöd från MSB avseende 
övertagandet av ansvaret för kommunal räddningstjänst. 

MSB skickade via e-post den 9 mars 2016 ett utkast på förslaget om geodata 
och geostöd till Lantmäteriet. Lantmäteriet begränsade sitt yttrande till de 
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delar som avser användning av geodata, och tillstyrker förslaget samt anger 
myndighetens avsikt att aktivt delta i de konkreta initiativ som förslaget kan 
komma att generera. Lantmäteriet tillade att förslaget beträffande 
användningen av geodata och geostöd vid olyckor och kriser förutsätter öppna 
geodata, och att detta i sin tur förutsätter en ändrad finansiering av 
Lantmäteriets verksamhet. 

2.3 Aktörsrespons 
Vid hearingen den 3 juni 2015 framkom att aktörerna anser att hanteringen av 
skogsbranden visar att samhällets förmåga till krisberedskap och 
olyckshantering inte fungerar på ett tillfredsställande. Deltagarna fick bl.a. 
ange brister och behov i samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser samt 
ange möjliga lösningar. De lyfte bl.a. frågor kopplade till nationella 
förstärkningsresurser, förutsägbart ekonomiskt ersättningssystem vid olyckor 
och kriser samt ökad vilja att diskutera krisberedskap politiskt på alla nivåer. 
En sammanställning av hearingen finns tillgänglig på 
https://www.msb.se/starktkris/hearing. 

Vid webbseminariet den 11 september 2015 efterfrågades hur samhället kan bli 
bättre på att prioritera mellan olika förmågor. Andra ämnen som berördes var 
klimatförändringar och utländska modeller för centrala samhällsresurser och 
organisationer. Ett sammanfattande PM finns tillgänglig via MSB:s diarium 
2015-954-70. Webbseminariet går även att se på MSB:s webbsida 
https://www.msb.se/starktkris/webbseminarium.  

Vid workshop 1 med representanter för svensk räddningstjänst den 1 
september 2015 diskuterades detaljreglering, traditioner, nomenklatur, 
tillsynssystemet, kunskap, handlingsprogram, operativ räddningstjänst och 
förebyggande verksamhet. Vid workshop 2 den 14 september 2015 diskuterades 
behov av ny kunskap och implementering av lärdomar. 

https://www.msb.se/starktkris/hearing
https://www.msb.se/starktkris/webbseminarium
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