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Beslut om tilldelning av uppdragsersättning till ideella
organisationer januari 2023, anslag 2:6

Beslut

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar att bevilja sammanlagt
32 000 000 kronor i uppdragsersättningunder 2023, till de ideella organisationer som
anges i beslutsbilaga 1.

Ärendet
Enligt MSB:s regleringsbrev för 2023 får högst 33 000 000 kronor av anslag 2:6 (ap.1
villkor 2) användas för uppdragsersättning till ideella organisationer för att öka den
enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser samt
hantera konsekvenser av höjd beredskap och ytterst krig. MSB ska som villkor för bidrag
ställa krav på redovisning från organisationerna.

2019 utlyste MSB nyauppdrag inom ramen för uppdragsersättning till ideella
organisationer med en inriktning som gäller 2020-2023. Det är 13 organisationer som
beviljades uppdragsersättning2020-2022 som ansöker om uppdragsersättning för 2023.

Villkoren för uppdragsersättning framgår av Inriktning för uppdragsersättning till ideella
organisationer 2020-2023 (dnr 2019-05999) samt Allmänna villkor (dnr 2021-00914).

Skäl för beslutet
MSB bedömer att de uppdrag som härmed beviljas uppfyller de krav som ställs.
Skriftliga överenskommelser som reglerar avgränsningar och villkor i de beviljade
projekten kommer att upprättas mellan MSB och den aktuella organisationen.

I detta ärende har enhetschef Tomas Ahlberg beslutat. UtredareVendela Dobson har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har utredare Sofia Elfstrand deltagit.

Detta beslut går inte att överklaga.

Digitalt beslutad, se nedan
Tomas Ahlberg

Beslut
2023-01-24 Ärendenr

2023-00960

Enheten för finansiering av
beredskapsutvec kling (FB)
Vendela Dobson
010-240 4398
vendela.dobson@msb .se

Sändlista

Beslutad 2023-01-25 av Tomas Ahlberg
Detta dokument är digitalt beslutat och därför saknas namnunderskrift

https://www.msb.se/
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Bilagor 
Bilaga 1. Beviljade uppdrag och belopp för ideella organisationer 2023 

Bilaga 2. Sändlista  
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