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Berörda Frivilliga försvarsorganisationer

Information om ersättning till frivilliga med
anledning av skogsbränderna 2018
Ersättning direkt kopplade till räddningsinsatsen
Frivilliga kan söka ersättning för kostnader som uppstått från det att insatsen
startade till dess att räddningsledaren avslutar insatsen. Ersättning kommer att
beviljas för de kostnader som är direkt kopplade till räddningsinsatsen enligt 7
kap. 3 § LSO och i enlighet med ”Statens räddningsverks allmänna råd och
kommentarer om ersättning till kommuner för räddningstjänst och viss
sanering” (SRVFS 2004:11) samt rättspraxis på området.
Frivilliga söker ersättning för sina utlägg och arbetstid hos den drabbade
kommunen. Har länsstyrelsen tagit över ansvaret för insatsen söker frivilliga
ersättning hos länsstyrelsen.
Frivilliga som söker ersättning kan använda sig av Mall Ersättning hjälpande
kommun för att specificera sina kostnader. Vid personalkostnader används
kategori 3. Frivilliga o tjänstepliktiga med RIB-avtal.
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Stod-ochersattningar/Ersattning-kommuner-enligt-LSO/Ersattningraddningstjanst/Ansokan/
MSB ersätter sedan kommunen eller länsstyrelsen för dessa kostnader efter
rekvisition enligt de rutiner som beskrivs på msb.se
https://www.msb.se/Insats--beredskap/Pagaende-handelser-ochinsatser/Tidigare-handelser/Skogsbrander-2018/Sok-statlig-ersattning-efterbranden/
Med frivilliga menas medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer (FFO) eller
andra ideella organisationer eller enskilda spontanfrivilliga och autonoma
frivilliggrupper.
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Ersättning kostnader som inte är räddningsinsats
Detta kan exempelvis omfatta administration, samordning och
krishanteringsstöd kopplade till bränderna.
Etablerade frivilliga organisationer söker ersättning för dessa kostnader direkt
hos MSB. MSB ersätter organisationen för de kostnader de har haft.
Ersättningsnivåer för medlemmars arbetstid:
Den frivilliga organisationen har arbetsgivaransvaret och betalar timkostnad
inklusive sociala avgifter till berörda medlemmar. MSB ersätter organisationens
totala utlägg för arbetstid.
Har organisationen reglerat ersättningsnivåer i avtal mellan individ och aktören
(alternativt mellan den frivilliga organisationen och aktören). Då gäller det
avtalet och de ersättningsnivåer som står där. Det maximala beloppet MSB
ersätter är en timkostnad om 233 kronor exklusive social avgifter. (Baserat på
schablon för gällande avtal för räddningstjänst i beredskap, RIB 18). Denna
ersättning gäller också om organisationen inte har reglerat ersättningsnivåerna
med sina medlemmar.
Utlägg:
Utlägg som resor, inköp etc. ersätts med den faktiska kostnaden för utlägget. Har
organisationen avdragsrätt för moms ska utlägget redovisas exklusive moms.
Ersättningsansökan:
Ansökan skickas till: ersattning@msb.se
Ansökan ska ha kostnaderna specificerade i en bilaga som ska innehålla:
- vad det är för typ av kostnader,
- vad för typ av stöttning som gjorts,
- när stöttningen skedde,
- vad den bidragit till samt
- belopp
- Inskannade kvitton ska också skickas med (originalen kan skickas in senare
på begäran av oss)
Frågor kring ansökan skickas till: ersattning@msb.se

