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1. Verksamhet som påverkar MSB:s avgifter, anslag 

och anslagsbehov 

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har över tid 
försämrats och förmågan i totalförsvaret bör därför stärkas. Sverige går in i en ny 
försvarsbeslutsperiod där Totalförsvaret 2021-2025, prop. 2020/21:30, innehåller 
förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret där specifika mål för civilt 
försvar framgår. Totalförsvarsresurser ska utformas så att de även kan stärka 
samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar. 
Krisberedskapen och det civila försvaret bör därmed ses som ömsesidigt 
förstärkande. Som företrädare för det civila försvaret är MSB en viktig aktör i 
denna utveckling och omställning. 

Den pågående coronapandemin har gett och kommer fortsatt att ge avtryck i 
samhället och erfarenheterna av pandemin kommer att vara underlag för hur 
krisberedskapen och det civila försvaret behöver utvecklas. Utvärderingar och 
andra former av lärande kommer att synliggöra behov av utveckling och vilka 
ambitionsnivåer som ska gälla. Det gäller såväl MSB:s verksamhet som 
krisberedskapssystemet. Ett tydligt exempel är försörjningsberedskap men 
pandemin visar också på vikten av kommunikation vid samhällsstörningar. Det är 
viktigt att erfarenheterna omsätts i metodutveckling och stöd till aktörerna. 
Samtidigt är det också viktigt att utvecklingen tar höjd för andra utmaningar som 
samhället står inför. Det är exempelvis ytterst angeläget att samhället förebygger 
och förbereder med åtgärder utifrån klimatförändringarna och dess konsekvenser.  

Den påskyndade digitaliseringen, som en följd av pandemin, kan också komma att 
få konsekvenser i MSB:s arbete med informations- och cybersäkerhet. Ett behov 
av att kraftsamla för att göra samhället mer robust och för att minska gapet mellan 
digitaliseringen och informations- och cybersäkerheten var något som MSB 
signalerade om 2019 i den nationella risk- och förmågebedömningen. 
Digitaliseringen i samhället går snabbt och samhällets sårbarhet för it-störningar 
och cyberhot ökar. Stor kraft kommer att behöva läggas på att stärka det 
systematiska, riskbaserade informations- och cybersäkerhetsarbetet och bidra till 
förmågan att hantera it-incidenter och cyberangrepp på ett samlat sätt. Även det 
operativa stödet vid hantering av it-incidenter och cyberangrepp behöver stärkas.  

Området skydd mot olyckor kräver arbete från många olika aktörer då riskerna 
sträcker sig från vardagsolyckan till omfattande samhällsstörningar. Det innefattar 
också antagonistiska hot och brottslighet. Kommunal räddningstjänst är en 
stöttepelare i det arbetet. Den utbildning som MSB tillhandahåller är av stor 
betydelse för den kommunala räddningstjänstens förmåga att bedriva effektivt 
förebyggande och skadeavhjälpande arbete och för att skapa ett likvärdigt skydd i 
hela landet. Den utgör också en viktig förutsättning för att skapa grundläggande 
förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap. För att kunna trygga ett 
likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet måste MSB kunna tillhandahålla 
utbildningsplatser så att det täcker de kommunala räddningstjänsternas behov. 
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Utbildningen behöver också tillgodose flexibilitet och geografisk spridning 
samtidigt som utbildnings- och övningsfaciliteter behöver vara ändamålsenliga och 
av god kvalitet. 

Regeringens inriktning i budgetpropositionen om att de medel som myndigheten 
förstärktes med 2019 ska bli permanenta medför att MSB kan upprätthålla och 
förvalta det arbete som utvecklats och behövs för att upprätthålla viktiga förmågor 
i samhället. Det ekonomiska tillskottet har haft avgörande betydelse för 
möjligheten att fortsätta utvecklingsarbetet inom verksamheter där det finns stora 
förväntningar på MSB såsom arbetet med civilt försvar och informations- och 
cybersäkerhet. Förstärkningen har också möjliggjort för vissa förstärkningar av 
utbildningskapaciteten inom totalförsvarsområdet.  Arbetet med att utveckla och 
förvalta skogsbrandsförmågan efter bränderna 2018 med exempelvis utbildnings- 
och övningsinsatser har också kunnat genomföras. Den tillfälliga förstärkning som 
MSB fått under pandemin 2020 och 2021 har skapat förutsättningar för att 
utveckla den operativa förmågan, både vad gäller den kommunikativa förmågan 
men har också skapat möjligheter att kunna ge stöd till andra myndigheter, 
regioner och aktörer.  

I budgetpropositionen framgår även att förstärkningar kommer att göras direkt till 
MSB avseende cybersäkerhet och civilt försvar de kommande åren. MSB bedömer 
dock att det finns behov att redan från 2022 förstärka några verksamheter 
ytterligare för att kunna vara den företrädare för civilt försvar som åligger 
myndigheten men också för att kunna driva arbetet vidare.  

MSB har de senaste åren också fått ökat ansvar och nya uppgifter utan att 
motsvarande ekonomiska medel tillförts myndigheten. Myndigheten har gjort 
effektiviseringar, omorganiseringar och sett över ambitionsnivån inom flera 
verksamheter men ser nu svårigheter i att omhänderta och hantera alla de nya 
uppgifterna till rimlig ambitionsnivå utan att det får konsekvenser på övrig 
verksamhet som MSB bedriver. Det är ett högt utvecklingstryck inom samtliga av 
MSB:s verksamhetsområden vilket gör att det är svårt att minska ambitionen i 
någon verksamhet.   

MSB:s budgetunderlag innefattar både behov av medelsförstärkning avseende nya, 
ofinansierade uppgifter som myndigheten fått men också för ambitionsökningar 
inom några verksamheter där behoven är större än MSB kan tillgodose med 
nuvarande anslagsnivå. Endast en mindre del av de äskanden som lyfts i 
budgetunderlaget innebär att MSB som organisation expanderar, det är främst 
äskanden som innebär att stärka och utveckla systemet.  

I samband med budgetunderlaget lämnar MSB även svar på två regeringsuppdrag 
avseende utvecklingen av Rakel. Om regeringen fattar beslut i enlighet med dessa 
förslag kommer MSB behöva tillföras anslagsmedel. Även myndighetens låneram 
och behov av bemyndigande kommer att påverkas. De ekonomiska 
konsekvenserna av ett beslut om införande av Rakel generation 2 redovisas endast 
i bilaga. 
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Tabell 1. Förslag till utökad finansiering per anslag 2022-2024, mnkr.  

Anslag  Äskande 
2022 

Äskande 
2023 

Äskande 
2024 

UO 6, anslag 2:6 MSB 115 117 139 

Anslag för att täcka underskott 
i avgiftsfinansierad verksamhet 

40     

UO 6 2:4 Krisberedskap 135 235 235 

UO 20, anslag 1:10 
Klimatanpassning 

10 10 10 

UO 7, anslag 1:1 Internationell 
civil krishantering 

6 12 16 

UO 6 anslag 2:3 Ersättning för 
räddningstjänst mm 

10 10 10 

Summa 316 384 410 

 

Budgetunderlagets disposition 

Kapitel 1 är indelat enligt myndighetens verksamhetsområden och här beskrivs 
MSB:s bedömning över hur verksamheten behöver utvecklas för att stärka 
förmågan och vilka anslagsbehov som då föreligger. 
 
I kapitel 2 redovisas de ekonomiska tabellerna i enlighet med förordningen 
(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag.  

 

1.1. Nya ofinansierade uppgifter på MSB:s förvaltningsanslag 

MSB har de senaste åren fått ökat ansvar och nya uppgifter utan att motsvarande 
ekonomiska medel tillförts myndigheten. Det avser främst verksamheter inom 
ramen för myndighetens arbete med skydd mot olyckor men också uppgifter för 
att utveckla totalförsvaret och samhällets cybersäkerhet. Det är självklart så att 
myndigheten ska kunna omhänderta och omprioritera för nya uppgifter inom 
befintlig anslagstilldelning. De nya uppgifterna var för sig medför inte höga 
kostnader men sammantaget summerar dessa nu till en nivå som myndigheten inte 
kan hantera inom nuvarande tilldelning.  

MSB har gjort effektiviseringar, omorganiseringar och sett över ambitionsnivån 
inom flera verksamheter de senaste åren för att omhänderta nya uppgifter. MSB 
har nu svårt att göra ytterligare rationaliseringar och upprätthålla rimliga 
ambitionsnivåer utan att det får konsekvenser för annan verksamhet som MSB ska 
bedriva. Det är främst personalförstärkning som krävs för att kunna omhänderta 
de nya uppgifterna men också medel för att utveckla verksamheterna. 
Sammantaget innebär de nya uppgifterna kostnader motsvarande 71 mnkr för 
2022 och 67 mnkr för 2023-2024 fördelat enlig nedanstående tabell. Äskandena 
för respektive verksamhet beskrivs mer utförligt under verksamhetsområdena, se 
avsnitt 1.2-1.5. 
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Behov av finansiering för nya ofinanseriade uppgifter, mnkr, relativt 2021 års 
anslagstilldelning.  

Anslag   2022 2023 2024 

UO 6, anslag 2:6 MSB 78,5 69 69 

- varav tillsyn av och stöd till kommunernas 
arbete med skydd mot olyckor   

22 22 22 

- varav ledningsutbildning för 
räddningstjänst 

18 18 18 

- varav nya uppgifter i enlighet EU-
förordningar inom området farliga ämnen  

5 5 5 

- varav beredskapszoner  7,5 2 2 

- varav Sveriges nationella 
samordningscentrum för cybersäkerhet 

4 4 4 

- varav nationell kontaktpunkt för 
satellitnavigeringsprogrammet Galileo 
Public Regulated Service   

16 12 12 

- varav ny uppföljning och förstärkta 
beslutsunderlag för 
totalförsvarsplaneringen  

6 6 6 

 

1.2. Skydd mot olyckor 

Alla människor i Sverige ska utifrån sina lokala förhållanden ha ett likvärdigt skydd 
mot olyckor. Det gäller från vardagsolyckan till händelser som följer av ett 
förändrat klimat eller en storskalig olycka vid någon av landets 
kärnkraftsanläggningar. För att uppnå ett likvärdigt skydd krävs bland annat att 
den kommunala räddningstjänsten i hela landet utvecklas i takt med tiden men 
också att större satsningar kan göras för att förebygga olyckor och förbereda oss 
för konsekvenserna av dem.   

I propositionen En effektivare kommunal räddningstjänst (prop. 2019/2020:176) 
framhåller regeringen vikten av att staten genom tillsyn och stöd bidrar till 
utvecklingen av svensk räddningstjänst. I propositionen understryker regeringen 
också vikten av ledningsförmåga och förmåga till samverkan mellan olika 
räddningstjänster. Regeringens förslag har lett till ändringar i lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor och i MSB:s instruktion. En annan förutsättning för att 
upprätthålla ett likvärdigt skydd mot olyckor över hela Sverige är att det finns en 
gemensam grundläggande utbildningsnivå för landets räddningstjänstpersonal. 
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Även klimatförändringarna skapar nya risker och måste genomsyra arbetet med 
skydd mot olyckor.  

 

1.2.1. Tillsyn av och stöd till kommunernas arbete med skydd mot 
olyckor 

- Ny, ofinansierad uppgift till MSB 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2021 års anslagstilldelning.  

Anslag   2022 2023 2024 

UO 6, anslag 2:6 MSB  22  22 22 

 

I propositionen En effektivare kommunal räddningstjänst framhåller regeringen vikten av 
att staten genom tillsyn och stöd bidrar till utvecklingen av kommunal räddningstjänst. I 
enlighet med regeringens proposition har lagen om skydd mot olyckor ändrats och 
tillsynsansvaret för kommunernas arbete med skydd mot olyckor har lyfts från 
länsstyrelserna till MSB. Myndigheten ges också ökade uppgifter i att stödja och 
samordna kommunal räddningstjänst. 

 

Utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) betonade 
att ett av huvudproblemen med den statliga tillsynen av kommunernas arbete med 
skydd mot olyckor var att ambitionsnivån i tillsynen inte har varit tillräcklig och att 
kraften behöver öka. För att MSB ska kunna ta över länsstyrelsernas tillsynsansvar 
och möta den ambitionsnivå som framgår av regeringens proposition behöver 
MSB därför ha betydligt fler medarbetare för att utföra den direkta tillsynen av 
kommuner jämfört med vad länsstyrelserna tidigare har haft. I utredningen 
bedömdes behovet till ca 15 årsarbetskrafter, en bedömning som MSB delar. Vissa 
skalfördelar kan vinnas av att tillsynen överförs till MSB men de är främst 
hänförliga till kvaliteten av tillsynen och bedöms inte leda till ett minskat behov av 
antal årsarbetskrafter som arbetar med tillsyn.  

Som en följd av propositionen har MSB:s instruktion också ändrats så att 
myndigheten även tar över länsstyrelsernas roll att ge råd och stöd till kommuner 
inom skydd mot olyckor. Jämfört med länsstyrelsernas tidigare uppgifter inom 
området ska MSB bland annat ta fram ett flertal föreskrifter, öka sitt stöd i 
anslutning till handlingsprogrammen och kommunernas ledningssystem, stödja 
kommunernas arbete med jämställdhet och mångfald samt stödja 
personalförsörjningen av deltidspersonal. Utredningen bedömde att det behövdes 
en resursförstärkning om ytterligare sju årsarbetskrafter, utöver de 15 för tillsynen, 
för att kunna utföra dessa stödjande uppgifter, en bedömning som delas av MSB.  

MSB ser behov av en förstärkning motsvarande 22 mnkr årligen för att kunna 
bedriva det tillsyns- och stödarbete som myndigheten har tilldelats.  

 



 

8 

1.2.2. Ledningsutbildning  

- Ny, ofinansierad uppgift till MSB 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2021 års anslagstilldelning.  

Anslag   2022 2023 2024 

UO 6, anslag 2:6 MSB  18  18 18 

 

Regeringen har konstaterat att det finns brister i räddningstjänsternas förmåga till ledning 
vid större händelser och i förmågan till samverkan. För att uppnå enhetlighet och stödja 
samverkan har MSB fått föreskriftsrätt för det ledningssystem för räddningstjänst som 
lagen numera anger att kommunerna ska ha. För att de nya författningskraven och 
regeringens intentioner ska få genomslag krävs också ett nytt system för 
ledningsutbildning. Detta ska ersätta dagens system som är obsolet och inte motsvarar 
kraven. Kommunerna har redan påbörjat arbetet med ledningssystem och det finns en 
tydlig förväntan att staten ska tillhandahålla nödvändig utbildning inom området. MSB 
avser därför att 2022 införa ett nytt utbildningssystem för räddningsledning.   

 

Efter skogsbränderna 2014 och 2018 konstaterades att den utbildning som 
tillhandahålls för ledningspersonal i kommunal räddningstjänst är otillräcklig och 
behöver utökas. Det är MSB:s ansvar att tillhandahålla sådan utbildning. Som ett 
led i detta och för att möta kraven på ledningssystem i kommunal räddningstjänst, 
som har införts i lagen om skydd mot olyckor, har MSB utvecklat ett nytt 
utbildningssystem för räddningsledning. Det nya systemet innehåller längre 
utbildningar som täcker fler och högre dimensioner av ledning. Det rymmer också 
förmågan till ledning vid större händelser. För att få effekt måste systemet erbjuda 
tillräckligt antal platser så att det kommer räddningstjänster i hela landet tillgodo.  

Utan gemensamma utbildningar där ett enhetligt ledningskoncept lärs ut blir det 
mycket svårt att få Sveriges ca 150 räddningstjänstorganisationer att arbeta utifrån 
samma ledningssystem. Utan ett nytt utbildningssystem blir det också mycket svårt 
att öka förmågan att hantera samhällsstörningar och större räddningsinsatser. 

En ytterligare risk om MSB inte har ekonomiska möjligheter att införa 
ledningsutbildning på högre nivå är att resursstarka räddningstjänster ser sig 
tvingade att bedriva ledningsutbildningar i egen regi medan andra 
räddningstjänster blir utan utbildning. Detta kan motverka samsyn i ledningsfrågor 
och leda till brister i likvärdigheten över landet.  

För att kunna genomföra och implementera reformeringen av systemet för 
ledningsutbildning ser MSB ett behov förstärkning motsvarande 18 mnkr årligen.  
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1.2.3. Utbildningsvolymer 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2021 års anslagstilldelning.  

Anslag   2022 2023 2024 

UO 6, anslag 2:6 MSB 36 48 70 

 

För att det ska finnas ett likvärdigt skydd mot olyckor måste antalet utbildningsplatser 
som MSB tillhandahåller svara mot det samlade behov som finns i svensk kommunal 
räddningstjänst. Idag möter inte MSB det behovet vilket även konstaterades i 2017 års 
räddningstjänstutredning som också framhöll att MSB:s utbildningsverksamhet var 
underfinansierad. Att öka antalet utbildningsplatser är därför avgörande, inte minst för 
den deltidspersonal som utgör huvuddelen av personalen i kommunal räddningstjänst. 
För att göra detta krävs löpande investeringar i utbildningsanordningar och utrustning vid 
MSB:s skolor. Ska MSB:s utbildningsverksamhet vara fortsatt relevant krävs även 
teknikutveckling och digitalisering vilket också ställer krav på investeringar.  

Om MSB inte kan erbjuda ökade volymer för grund- och vidareutbildning riskeras både 
personalförsörjning och kompetens i kommunal räddningstjänst. Likvärdigheten i landet 
när det gäller skydd mot olyckor kommer att drabbas liksom grundförmågan till 
räddningstjänst under höjd beredskap.  

 

De utbildningar som MSB tillhandahåller inom skydd mot olyckor är avgörande 
för räddningstjänstens förmåga att bedriva effektivt arbete. De är också en 
förutsättning för att skapa en likvärdig förmåga i landet. Ska staten kunna 
säkerställa goda och likvärdiga utbildningsförutsättningar för samtliga kommunala 
räddningstjänster måste MSB kunna tillhandahålla det antal utbildningsplatser som 
motsvarar det samlade behovet i landet.  

MSB erbjuder årligen kommunal räddningstjänst cirka 1 500 utbildningsplatser 
inom skydd mot olyckor, varav ca 700 för grundutbildning för deltidspersonal 
(Grib). Behovet bedöms dock vara minst 2 000 utbildade per år, varav minst 850 
för Grib. Antalet utbildningsplatser måste därför öka. Detta är nödvändigt för att 
möta personalomsättningar i räddningstjänsterna och för att den kommunala 
räddningstjänsten ska ha en likvärdig förmåga i hela landet.  

2017 års räddningstjänstutredning konstaterade i sitt betänkande att MSB inte 
tillgodoser kommunernas behov av utbildning inom skydd mot olyckor. 
Utredningen framhöll att det är av stor betydelse för legitimiteten i 
utbildningssystemet att utbildningar ges i en utsträckning som motsvarar 
kommunernas behov samt att statlig utbildning är viktig för att 
räddningstjänstpersonal ska få tillräcklig och likvärdig kompetens. Utredningen 
konstaterade vidare att ett otillräckligt utbud av statlig utbildning leder till att 
kommunerna själva ansvarar för utbildning, vilket ger en oförutsägbar kvalitet och 
minskad nationell likvärdighet. För räddningstjänster som har svårt att rekrytera 
deltidspersonal blir problemen med att utbilda egen personal särskilt påtagliga. 
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Genom de medel MSB fått vid tidigare ramhöjningar har myndigheten kunnat 
undvika nedläggning av en av nuvarande två skolor samt kunnat genomföra 
regionalisering av Grib-utbildningen och ökat antalet utbildningsplatser inom 
räddningstjänstområdet. Utökningen av utbildningsplatser kan dock inte fortsätta 
utan ytterligare medelsförstärkning.  

För att möta behoven ser MSB behov av en stegvis utökning av utbildningsplatser 
inom grund- och vidareutbildning om ca 130 platser 2022, ytterligare ca 110 
platser 2023 samt ytterligare ca 50 platser från 2024. Cirka 100 av de nya platserna 
är avsedda för Grib-utbildning. På så sätt kan MSB över en treårsperiod öka 
antalet utbildningsplatser till ca 1800, varav omkring 800 är platser för Grib-
utbildning1. Detta möter inte helt det bedömda behovet om 2 000 platser. MSB 
måste dock säkerställa kommunernas faktiska nyttjande av utbildningsplatser på 
ett kvalitetssäkrat sätt och det finns i dag  en viss osäkerhet kring hur länge 
effekterna av pandemin kommer att påverka söktrycket.  

För att kunna tillhandahålla utbildning krävs också att MSB:s utbildnings- och 
övningsfaciliteter är ändamålsenliga och av god kvalitet. Det ställer krav på 
investeringar och underhåll. Myndigheten behöver även öka digitaliseringen av 
utbildningarna.   

Sammantaget innebär det ett behov av förstärkning om 36 mnkr 2022, 48 mnkr 
2023 samt 70 mnkr 2024 för att MSB ska kunna genomföra de nödvändiga 
utökningarna av antalet utbildningsplatser inklusive förbättringar i verksamheten. 

Under 2020 har MSB kartlagt effektiviseringsmöjligheter i 
utbildningsverksamheten. Detta har bland annat resulterat i en förändring i 
ledning- och styrning av utbildningsorganisationen. MSB är dock enligt författning 
ålagd att kostnadsfritt tillhandahålla ett antal centrala grund- och 
vidareutbildningar för kommunal räddningstjänst. Så länge detta krav finns är det 
mycket svårt att öka ambitioner och/eller volymer utan utökade medel. Det 
samma gäller möjligheterna att utveckla och investera i verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
1 Detta innefattar även ökningar av antalet platser för ledningsutbildningar, bl.a. genom att en kurs i högre 
ledning tillförs, vilket förutsätter att MSB ges en basfinansiering för ett nytt utbildningssystem för 
räddningsledning enligt äskandet i avsnitt 1.2.2     
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1.2.4. Farliga ämnen 

- Ny, ofinansierad uppgift till MSB 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2021 års anslagstilldelning.  

Anslag   2022 2023 2024 

UO 6, anslag 2:6 MSB  5 5 5 

 

Tillsammans med andra myndigheter bedriver MSB ett omfattande arbete för att förhindra 
oönskade händelser med sprängämnen och farliga ämnen. Användningen av 
sprängämnen i brottslig verksamhet är ett ökande hot som ställer krav på mer arbete. De 
senaste åren har MSB även fått flera nya uppdrag och ålägganden inom området, främst 
inom ramen för arbetet med sprängämnesprekursorer och marknadskontroll.  

 

Myndighetens arbete med att förhindra oönskade händelser med sprängämnen 
och farliga ämnen är omfattande. Det innefattar både arbete med att förebygga 
olyckor och att motverka att sprängämnen används i allvarlig brottslighet och 
terrorism. Den tilltagande användningen av sprängämnen i samband med allvarlig 
brottslighet har lett till att MSB har behövt öka ambitionen i det egna arbetet inom 
området och i samverkan med andra myndigheter. Myndigheten har också fått ett 
antal regeringsuppdrag inom området vilka ställer ytterligare krav på arbetet.  

Även kraven på det olycksförebyggande arbetet ökar. Den satsning som sker på 
det svenska försvaret gör att Försvarsmakten genomför en utökning av sin 
hantering av brandfarliga och explosiva varor. MSB är tillstånds- och 
tillsynsmyndighet för denna verksamhet.   

För att kunna arbeta och utveckla arbetet med farliga ämnen utifrån nya uppgifter 
och regeringsuppdrag bedömer MSB att verksamheten behöver förstärkas med 5 
mnkr årligen. Nedan beskrivs de nya uppgifter för arbetet med 
sprängämnesprekursorer och marknadskontroll som MSB åläggs.   

Sprängämnesprekursorer 

Nya regler kopplat till EU:s förordning om sprängämnesprekursorer innebär 
utökade arbetsuppgifter för medlemsstaterna. I Sverige får MSB ansvaret för 
merparten av dessa nya uppgifter. Syftet med de nya reglerna är att ytterligare 
stärka medlemsstaternas och EU:s arbete med att förebygga olaglig tillverkning av 
sprängämnen. De nya uppgifterna avser årligt genomförande av 
medvetandehöjande åtgärder för näringslivet, regelbundna erfarenhetsutbyten 
mellan berörda parter, årlig återrapportering av ett antal uppgifter till EU-
kommissionen och tillsyn över internetbaserade marknadsplatser.  

Marknadskontroll 
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Marknadskontroll ska säkerställa att det bara finns säkra produkter på EU:s inre 
marknad. I betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) 
konstateras att marknadskontrollmyndigheter kommer att ha behov av ökade 
anslag för att kunna uppfylla sitt ansvar enligt EU:s marknadskontrollsförordning 
då förordningen innebär en ambitionsökning och generellt utökade uppgifter.  

MSB kommer att få ett utökat ansvar för de fem EU-rättsakterna som reglerar 
aerosolbehållare, transportabla tryckbärande anordningar, gasanordningar, 
pyrotekniska artiklar och sprängämnen för civilt bruk. Myndigheten får även helt 
nya uppgifter vad gäller aerosolbehållare och gasanordningar. MSB ska säkerställa 
att samtliga produkter som tillhandahålls på samtliga försäljningsplatser uppfyller 
gällande krav. För att MSB ska kunna utföra kontroll i tillräcklig omfattning av de 
produkter som myndigheten har det operativa ansvaret för och leva upp till den 
nivå som förväntas av marknadskontrollansvariga myndigheter behövs 
medelsförstärkning. Om den uteblir kommer verksamheten fortsatt vara avgränsad 
till reaktiv kontroll.  

 

1.2.5. Beredskapszoner 

- Ny, ofinansierad uppgift till MSB 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2021 års anslagstilldelning.  

Anslag   2022 2023 2024 

UO 6, anslag 2:6 MSB  7,5  2 2 

 

Ändringar i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ställer nya och mer 
omfattande krav. Det gäller främst samverkan mellan länsstyrelserna i län där det finns 
kärnkraftverk och de länsstyrelser som behöver utveckla en mer omfattande 
beredskapsplanering för hantering av en kärnteknisk olycka i de nya planeringzoner som 
har fastställs. Efter beslut om ändringar i förordningen har MSB gjort en genomlysning av 
behovet av medel till kärnenergiberedskapen. I denna analys ser MSB något högre 
kostnader för länsstyrelsernas tillkommande uppgifter och varning i de nya 
beredskapszonerna än de tidigare kostnadsberäkningar som gjordes i SSM:s rapport 
Översyn av beredskapszoner (dnr. 2017:27). 

 

Kostnader för kärnenergiberedskapen ska finansieras av verksamhetsutövarna, 
som är kärnkraftsindustrin. De avgifter som staten tar ut av verksamhetsutövarna 
ska enligt 12 § förordning (2008:463) om vissa avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten motsvara de faktiska kostnaderna.  

De medel som MSB i dag erhåller för arbete med kärnenergiberedskap får 
användas i myndighetens verksamhet samt fördelas till de länsstyrelser som anges i 
MSB:s regleringsbrev.  

Vid föregående års budgetunderlag hade ännu inget beslut fattats om det förslag 
till nya beredskapszoner som redovisades i Strålsäkerhetsmyndighetens rapport 
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Översyn av beredskapszoner. Det beslut som nu har tagits om förändringar i 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor träder i kraft den 1 juli 2022. 
Eftersom beredskapszonerna utökas kommer fler hushåll att omfattas av kravet på 
inomhusvarning. MSB:s bedömning är att RDS-systemet är det enda system som i 
dag kommer att fungera under svåra påfrestningar, t.ex. vid långvariga 
strömavbrott som kan inträffa vid en incident vid ett kärnkraftverk.  

Till följd av beslutet om nya beredskapszoner blir MSB:s kostnader rörande 
inomhusvarning för åren 2022-2024 högre än de medel som har erhållits. MSB 
bedömer därför att grundnivån behöver öka med 2 mnkr per år. För 2022 ökar 
dessutom länsstyrelsernas kostnader för varning som en konsekvens av de nya 
beredskapszonerna. För 2022 finns ett behov om ytterligare 5,5 mnkr. Det innebär 
sammantaget ett behov av förstärkning motsvarande 7,5 mnkr 2022 och 2 mnkr 
2023-2024. 

 

1.2.6. Anslag för underskott i avgiftsfinansierad verksamhet vid 
skolorna  

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2021 års anslagstilldelning.  

Anslag   2022 2023 2024 

 40 0 0 

 

Uppdragsutbildning, kost- och logi mm samt tjänsteexport har under en tid genererat 
underskott och haft flera strukturella utmaningar. Den pågående pandemin har eskalerat 
situationen och medfört att myndigheten inte längre ser möjlighet att täcka ackumulerade 
underskott med framtida vinster.  

 

I den hemställan MSB lämnade in till regeringen i juli 2020 (MSB 2019-15004) till 
följd av effekterna av pandemin redovisade MSB att pandemin har resulterat i 
minskade intäkter för den avgiftsfinansierade verksamheten. Detta är en följd av 
reserestriktioner, minskad rörlighet och anpassad utbildningsverksamhet. Trots 
minskade intäkter kvarstår verksamhetens kostnader vilket innebär betydande 
svårigheter att få lönsamhet i verksamheten. Som MSB tidigare har rapporterat är 
det, under rådande omständigheter, svårt att driva verksamheten i ekonomisk 
balans. Den nödvändiga regionaliseringen av grundutbildningen för 
deltidspersonal i syfte att komma närmare målgrupperna, påverkar också MSB:s 
möjlighet att bedriva kost- och logiverksamheten på skolorna med ekonomisk 
balans och med bibehållen kvalitet.  

Mot bakgrund av pandemins effekter har MSB än en gång genomlyst den 
ekonomiska situationen vid den avgiftsfinansierade verksamheten. 
Sammanfattningsvis bedömer MSB att det finns förutsättningar att driva 
verksamheten i ekonomisk balans från och med 2022 förutsatt att MSB tilldelas 
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anslag för att täcka det ackumulerade underskottet.  Utifrån att pandemin ser ut att 
påverka verksamheten in på hösten 2021 visar prognosen ett ackumulerat 
underskott på cirka 40 mnkr vid 2021 års slut. Det är främst kost och logi som 
påverkas. Beloppen bygger på erfarenheter av pandemin från 2020, men beror helt 
på pandemins utveckling under året.  

 

1.2.7. Klimatanpassning 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2021 års anslagstilldelning.  

Anslag   2022 2023 2024 

UO 20, anslag 1:10 Klimatanpassning ap.1 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   

10 10 10 

 

Klimatets påverkan på området skydd mot olyckor kommer att fortsätta att öka. MSB ser 
därför också att behovet av åtgärder inom området kommer att öka. Genom ett medvetet 
arbete för att reducera risker i befintlig bebyggelse och vid planering av ny bebyggelse 
och infrastruktur kan samhällets sårbarhet minskas. Därmed minskas riskerna för 
människor, miljö och egendom samtidigt som kostnaden för oönskade händelser 
reduceras.  

Med nuvarande anslagsnivå kommer existerande beslutsunderlag inte att kunna 
uppdateras i erforderlig takt. Ambitionsnivån för utvecklad riskvärdering i samband med 
skogsbränder och värmeböljor kommer att behöva sänkas. Beslut kommer behöva fattas 
med underlag som inte är helt uppdaterade och med mindre grad av anpassning till 
förändrat klimat. 

 

MSB disponerar en anslagspost under anslag 1:10 Klimatanpassning. Medlen 
används för att utföra karteringar, konsekvensbedömningar och 
riskhanteringsplaner avseende klimatrelaterade översvämningar, ras, skred, 
värmeböljor och skogsbränder.  

Att ta fram karteringar är ett kostsamt och omfattande arbete som sker delvis i fält 
och som behöver kunna planeras långsiktigt. Karteringarna används som 
beslutsunderlag för kommuner och länsstyrelser vid planering och byggande, för 
att analysera behov av förebyggande åtgärder samt för räddningstjänstens 
insatsplanering. Förändringar i plan- och bygglagen 2018 ställer ökade krav på att 
analysera risker för bl.a. ras, skred och översvämningar vid byggande. I detta 
arbete är MSB:s karteringar viktiga underlag. Myndighetens 
översvämningskarteringar kommer också att vara underlag i SMHIs utvecklade 
väderbaserade konsekvensvarningar. Karteringarna används vidare för att bedöma 
om områden är risk för översvämningar, ras och skred.  

För att hålla karteringarna aktuella som beslutsunderlag måste de uppdateras 
löpande med nya klimatscenarier, fysiska förändringar och vidtagna 
riskreducerande åtgärder liksom med ny metodik kopplat till klimatförändringar. 
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Nya krav på att beakta klimatförändringar vid planering och byggande ställer också 
krav på ny klimatdata. För detta behöver karteringar och metoder utvecklas och 
uppdateras. MSB har arbetat med effektiviseringar avseende metodik och 
möjlighet att använda underlagen digitalt, men i takt med att förväntningarna på 
allt bättre och mer precisa underlag ökar frigör dessa effektiviseringar inga 
resurser. Det finns också behov av att vidareutveckla metoder och beslutsstöd för 
att förebygga och hantera vegetationsbränder och kartera värmeböljor. Med 
nuvarande anslagsnivå kan MSB inte fortsätta att utveckla detta.  

För att kunna fortsätta bedriva arbetet med klimatanpassningsåtgärder anser MSB 
att anslaget bör ökas med 10 mnkr årligen vilket skulle innebära en återgång till 
den nivå om 15,5 mnkr som MSB tidigare år har disponerat. För att kunna bedriva 
verksamheten under anslaget mer effektivt och bland annat kunna hantera 
förseningar i leveranser, anser MSB även att myndighetens anslagspost tillförs 
möjlighet att disponera eventuellt sparande. 

 

1.2.8. Förebyggande åtgärder mot naturolyckor 

 

Kommunernas behov av att vidta åtgärder för att hindra och begränsa effekter av 
naturolyckor kommer att öka allteftersom risker identifieras och kartläggs. Behovet av 
ytterligare medel till länsstyrelserna kommer också att öka när arbetet enligt 
riskhanteringsplanerna för att minska konsekvenser av översvämningar påbörjas.  

De samhällsekonomiska konsekvenserna av naturolyckor som ras, skred och 
översvämningar hotar att långt överskrida kostnaderna för att vidta förebyggande åtgärder. 
Det handlar inte bara om direkta skadekostnader utan också om långsiktig påverkan på 
samhället och avbrott i samhällsviktiga funktioner.  

 

Anslaget får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner som söker 
medel för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs eller avser bli 
utförda för att anpassa Sverige till de effekter som följer av förändrat klimat samt 
bidrag till länsstyrelserna för arbete enligt förordningen (2009:956) om 
översvämningsrisker.  

MSB ser ingen nedgång i behov eller ansökningar om bidrag utan snarast ett ökat 
söktryck till följd av att anslaget rör åtgärder för att kommunerna ska kunna 
anpassa riskbilden i den byggda miljön till ett förändrat klimat. Raset i södra Norge 
i december 2020 har ytterligare påvisat behovet av ett aktivt förebyggande arbete 
inom området.  

Det är en kommunal uppgift men bidraget från MSB har i många fall varit 
avgörande för om en åtgärd har vidtagits eller inte. Anslagsnivån har tidigare legat 
på en avsevärt högre nivå. Många åtgärder har genomförts men många kvarstår 
vilket framgår i ansökningar och andra kontakter med kommuner. För att åtgärder 
ska kunna vidtas kontinuerligt behöver anslagsnivån ökas och bibehållas på en 
konstant nivå så att kommunerna har en förutsägbarhet i vilket statligt stöd som 
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finns. Med nuvarande anslagsnivå kan MSB i princip inte bevilja bidrag för några 
nya åtgärder. Under ett antal år kommer därför enbart infriande av redan beviljade 
åtaganden kunna göras.  

 

1.3. Operativ hantering av samhällsstörningar  

När samhället ställs inför svåra samhällsstörningar behöver berörda aktörer 
kraftsamla för att effektivt tillsammans hantera de utmaningar som uppstår. I 
dessa situationer har MSB en viktig stödjande och samordnande roll. MSB är en 
pådrivande kraft i den samverkan som behöver ske mellan myndigheter. Genom 
samverkan skapas en samlad bild av läget och ansvariga aktörer kommer överens 
om åtgärder, hur information och budskap ska förmedlas och om hur tillgängliga 
resurser bäst används. Vid samhällsstörningar finns det stora förväntningar om att 
MSB ska kunna leverera ett snabbt, behovsanpassat och relevant stöd till aktörer 
både nationellt och internationellt. Myndighetens operativa förmåga behöver 
därför utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och den framväxande hot- och 
riskbilden. 

 

1.3.1. Nationella förstärkningsresurser  

Det finns en stor efterfrågan från aktörerna avseende förstärkningsresurser och 
MSB har under de senaste åren påbörjat arbetet med att utveckla och anpassa 
dessa till en förändrad hot- och riskbild samt från inträffade händelser. Behovet av 
nya nationella förstärkningsresurser för civilt försvar, befolkningsskydd och 
räddningstjänst under höjd beredskap behöver analyseras och 
förstärkningsresurser därefter utvecklas under den kommande 
försvarsbeslutsperioden. Den förändrade hotbilden kräver utvecklad förmåga i 
samhället att hantera CBRNE-händelser, bland annat som en del av det civila 
försvaret. Även klimatförändringarnas konsekvenser och andra risker måste vägas 
in i arbetet med att utveckla och anpassa MSB:s förstärkningsresurser. Dessutom 
har hanteringen av covid-19 gett upphov till lärdomar gällande de nationella 
förstärkningsresurserna som behöver omhändertas. MSB avser att göra en 
helhetsbedömning av behovet och eventuellt göra en förändring av de resurser 
som MSB avser tillhandahålla, vilket kan leda till behov av finansiering.  

Vad avser förstärkningsresurser för skogsbrand har utvecklingsarbete genomförts 
med anledning av identifierade brister i hanteringen av de storskaliga bränderna 
2018 vilket renderat i ett behov av medelsförstärkning. 
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Förstärkningsresurs skogsbrand 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2021 års anslagstilldelning.  

Anslag   2022 2023 2024 

UO 6, anslag 2:4 Krisberedskap 35 35 35 

UO 6 anslag 2:3 Ersättning för 
räddningstjänst mm 

10 10 10 

 

Tidiga insatser med flygande resurser minskar risken för svårsläckta skogsbränder. MSB ser 
att efterfrågan på kapacitet att släcka skogsbränder från luften ökar. EU finansierar en del av 
beredskapen med släckande helikoptrar och skopande flygplan under 
skogsbrandssäsongen, men för att långsiktig säkra den del av uppbyggnads- och 
beredskapskostnaderna för flygande resurser som Sverige behöver finansiera finns behov 
av att medel tillförs.  

En utebliven medelsförstärkning innebär risk för att vi inte kommer att långsiktigt kunna 
upprätthålla den nu utvecklade beredskapen att släcka skogsbränder från luften. 

 

Tidiga insatser med flygande resurser minskar risken för svårsläckta skogsbränder 
vilket också erfarenheterna från skogsbränderna 2018 visade. Sedan 2018 har ett 
omfattande utvecklingsarbete genomförts vad gäller förmågan att bekämpa 
skogsbränder. Detta arbete har bedrivits på såväl lokal som regional och nationell 
nivå. Fokus för utvecklingsarbetet har varit att öka förmågan att angripa bränder i 
ett tidigt skede för att undvika att de växer sig stora.  

Sverige har under 2019 och 2020 tillfört flygande resurser i form av upphandlade 
tjänster med både helikoptrar och mindre skopande flygplan från privata 
flygoperatörer. Dessa resurser har blivit en del av rescEU, dvs en resurs inom 
EU:s civilskyddsmekanism. Som värd för resurserna kan Sverige använda dessa 
nationellt, så länge vi bekostar nationell användning. EU täcker mellan 75 % och 
90 % av beredskapskostnaderna vilket har varit en förutsättning för att ställa dessa 
resurser i beredskap. Uppdraget åt EU är tidsbegränsat, det är avhängigt EU:s 
årliga prioriteringar och kräver nya ansökningsförfaranden regelbundet. Det finns 
därmed en risk att Sverige så småningom kan behöva betala 100% av 
beredskapskostnaderna för fortsatt förmåga att släcka från luften. Från och med 
sommaren 2020 har MSB utlöst option på ytterligare två skopande flygplan vilket 
inkluderas i äskandet. Dessa skapar en robusthet då planen behöver flyga i par vid 
insatser och tekniska problem kan hanteras utan att helt ta bort beredskapen. 
Dessutom skapas möjlighet att prepositionera resursen på flera platser i landet för 
bättre täckning när brandriskerna är höga över stora delar av landet. 

Under 2019 och 2020 har MSB kunnat konstatera att efterfrågan på flygande 
resurser för skogsbrandsläckning ökar. Under 2019 avropades resurserna vid ca 40 
bränder. Under 2020 efterfrågades helikoptrar eller flygplan vid mer än 60 bränder 
i skog och mark. Utvärderingar visar att kommunal räddningstjänst är mycket 
nöjda med det stöd de får och att de flygande resurserna bidrar på ett effektivt sätt 
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till att minska risken för brandspridning. Mycket tyder på att efterfrågan på de 
flygande resurserna kommer att fortsätta att öka under de kommande åren, i takt 
med att räddningstjänsterna blir vana med att använda resurserna.  

Det nya behovet av flygande släckresurser har tillkommit som en följd av 
klimatförändringarna med torrare somrar och mer utmanande förutsättningar. Det 
är också en tydlig följd av den mycket allvarliga situation som var 2018 och en 
förändrad taktik där bränder behöver bekämpas kraftigare i ett tidigt skede. Det 
har skapat ökande kostnader hos MSB kopplat till skyldigheten att stödja enligt 
LSO.  

MSB bedömer att avtalskostnaderna för de flygande resurserna får alltför stor 
påverkan på övrig verksamhet som finansieras med anslag 2:4 och ser ett behov av 
en långsiktig finansieringslösning för den andel av uppbyggnads- och 
beredskapskostnaderna för flygande resurser som Sverige behöver stå för. MSB 
ser behov av förstärkning för beredskapskostnader motsvarande 35 mnkr årligen 
förutsatt EU-finansiering.   

För resursernas operativa användning förordar MSB en finansiering via anslag 2:3 
Ersättning för räddningstjänst m.m. Anslaget är i grunden redan anvisat för 
händelse- och väderrelaterade kostnader och bör vara ett naturligt anslag för 
ersättning av operativ hantering genom flygande resurser. En effektiv användning 
av flygande resurser för skogsbrandsbekämpning i ett tidigt skede har sannolikt en 
förebyggande effekt vad gäller stora skogsbränder som också kan medföra stora 
ersättningsanspråk på anslaget. Operativa kostnader är svåra att uppskatta, 
beräkning har gjorts med utgångspunkt från de senaste årens 
skogsbrandssäsonger. 

 

1.3.2. Civil krishantering och fredsfrämjande insatser 

 
Anslag   2022 2023 2024 

UO 7, anslag 1:1 Internationell civil 
krishantering 

6  12  16  

 

Behoven inom internationell civil konflikthantering är stora och MSB:s stöd är efterfrågat. 
Med en fortsatt ökad tilldelning av resurser för denna verksamhet kan MSB fortsätta 
stärka det svenska bidraget till multilaterala organisationer, såsom EU, FN och OSSE och 
på så vis bidra till att förebygga, hantera och lösa kriser och konflikter samt att bygga 
hållbar fred och säkerhet.  

Ett utökat anslag skulle framförallt riktas mot arbetet i EU med stärkt svarsförmåga och 
miljöintegrering, OSSE:s säkerhetsfrämjande arbete särskilt inom min-
ammunitionsområdet och FN:s arbete med konfliktförebyggande, samordning och 
återuppbyggnad.  
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Den mer instabila och polariserade omvärlden, där gränserna mellan inre och yttre 
säkerhet suddas ut, ställer ökade krav. Krig och konflikter är resultatet av faktorer 
som går att identifiera och i många fall även att förebygga. Att stärka den 
multilaterala världsordningen är högaktuellt. Likaså respekten för de värderingar 
och normer som den multilaterala världsordningen står för. MSB, tillsammans 
med de andra svenska myndigheterna som bidrar med internationell civil 
krishantering, har ett uppdrag att förebygga, hantera och lösa kriser och konflikter 
samt att bidra till att bygga hållbar fred och säkerhet. Detta görs genom ett 
långsiktigt och omfattande bidrag till EU, FN och OSSE.  

Som en civilskyddsmyndighet med brett mandat, och dessutom en biståndsaktör 
som agerar inom humanitära kriser, resiliensverksamhet och fredsfrämjande 
insatser, har MSB en bred uppsättning av kompetenser för att stärka det 
multilaterala systemet i dess uppdrag. MSB bidrar med experter, materiel, 
utbildning, kvalitetssäkring och kapacitetsutveckling för att öka organisationernas 
kapacitet och svarsförmåga. 

Utifrån de behov som finns kan MSB bidra än mer substantiellt om myndigheten 
ges ökad tilldelning på 1:1 ap 41 Internationell civil krishantering. Ett utökat anslag 
skulle framförallt riktas mot arbetet i EU med stärkt svarsförmåga och 
miljöintegrering, OSSE:s säkerhetsfrämjande arbete särskilt inom min-
ammunitionsområdet och FN:s arbete med konfliktförebyggande, samordning och 
återuppbyggnad. MSB hoppas också att i större utsträckning kunna nyttja externa 
medel framförallt från EU, FN eller OSSE vilket gör att behoven planar ut jämfört 
med tidigare äskanden. För att kunna utveckla verksamheten enligt ovan ser MSB 
behov av en förstärkning motsvarande 6 mnkr 2022, 12 mnkr 2023 och 16 mnkr 
2024. 

 

1.4. Cybersäkerhet och säkra kommunikationer 

En god informations- och cybersäkerhet är en förutsättning för ett robust och 
motståndskraftigt totalförsvar. Med digitaliseringen ökar samhällets sårbarhet för 
it-störningar och cybersäkerhetshot, när allt fler samhällsviktiga funktioner blir 
beroende av tekniska lösningar. Ett cyberangrepp eller en allvarlig it-incident inom 
den digitala infrastrukturen kan idag få lika stora konsekvenser som ett 
konventionellt väpnat angrepp. MSB har under de senaste åren tillförts ökade 
medel för verksamheten vilket har skapat förutsättningar att utveckla arbetet med 
att höja grundförmågan i samhället, öka samordningen och fördjupa samverkan 
mellan de myndigheter som har centrala uppgifter inom området. 

Mot bakgrund av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och påvisade brister hos 
samhällets aktörer gör MSB bedömningen att det systematiska arbetet på området 
måste stärkas ytterligare. Den nationella samordningen måste öka och arbetet med 
säkra elektroniska kommunikationer för totalförsvarets aktörer måste utvecklas 
och stärkas för att möta framtidens behov. MSB har under 2020 fått flera nya 
regeringsuppdrag som förstärker myndighetens position som en nyckelaktör i det 
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samlade arbetet med Sveriges informations- och cybersäkerhet. Under 2021 
kommer även arbetet med att etablera ett nationellt cybersäkerhetscenter att 
intensifieras genom den anslagsförstärkning som myndigheten fått. 

 

1.4.1. Sveriges nationella samordningscentrum för cybersäkerhet, 
NCC 

- Ny, ofinansierad uppgift till MSB 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2021 års anslagstilldelning.  

Anslag   2022 2023 2024 

UO 6, anslag 2:6 MSB 4 4 4 

 

MSB har av regeringen pekats ut som ansvarig myndighet för att inrätta och leda 
Sveriges nationella samordningscentrum för cybersäkerhet (NCC). Satsningen ska främja 
gränsöverskridande samarbeten, forskning och innovation, samt öka samverkan mellan 
industri och forskning och underlätta för svenska aktörer att få tillgång till EU-medel och 
delta i gränsöverskridande projekt inom informations- och cybersäkerhetsområdet.   

 

Inom EU pågår en ambitionshöjning för unionens samlade informations- och 
cybersäkerhet, bland annat genom inrättandet av EU:s kompetenscentrum för 
cybersäkerhet. Regeringen har uppdragit åt MSB att förbereda för inrättandet av 
Sveriges nationella samordningscentrum för cybersäkerhet, National Coordination 
Centre (NCC), under EU:s kompetenscentrum. Därutöver ska en europeisk 
kompetensgemenskap för cybersäkerhet inrättas med medlemmar från bland annat 
forskarvärlden, näringslivet och offentliga sektorn. 

NCC ska stödja EU:s kompetenscentrum genom att bland annat samordna den 
nationella delen av kompetensgemenskapen och kanalisera EU-medel till 
cybersäkerhetsinnovationer och forskning i Sverige. NCC kommer fungera som 
Sveriges nationella kontaktpunkt och samlande kraft för den nationella 
kompetensgemenskapen inom cybersäkerhetsfrågor samt främja synergieffekter 
mellan gränsöverskridande projekt inom forskning och industri på nationell och 
regional nivå. MSB planerar att upprätta ett nationellt kansli inom myndigheten 
med uppdrag att vara sammanhållande och drivande i arbetet. Kansliet ska hantera 
utlysningar, granskningar och ha möjlighet att fördela medel. Kansliet ska även 
underlätta för aktörer att delta i gränsöverskridande projekt och att nyttja 
synergieffekter för att få tillgång till ökad kunskapsdelning nationellt och på EU-
nivå.  

Uppgifterna för centret kommer att tydliggöras ytterligare när EU förväntas anta 
förordningen under första kvartalet 2021, och därmed även förtydliga budget och 
krav från EU-nivå. För att ha kapacitet att etablera en kanslifunktion ser MSB ett 
initialt behov av en medelsförstärkning motsvarande 4 mnkr årligen. Denna 
satsning bedöms nödvändig för att kunna etablera Sveriges nationella 
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samordningscentrum för cybersäkerhet och utföra förväntade uppgifter och 
arbetspaket i enlighet med regeringens uppdrag och EU:s regelverk. 

 

1.4.2. Behörig myndighet för positioneringstjänsten PRS  

- Ny, ofinansierad uppgift till MSB 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2021 års anslagstilldelning.  

Anslag   2022 2023 2024 

UO 6, anslag 2:6 MSB 16 12 12 

 

MSB:s nya roll som behörig myndighet för positioneringstjänsten PRS (Competent PRS 
Authority, CPA) medför behov av att implementera nya system för att kunna nyttja ny och 
säker teknik inom totalförsvaret för tid och positionering. Detta för att minska risken för 
hot, störningar och vilseledningar i GNSS-tjänster.  

 

Under 2020 uppdrogs MSB rollen som behörig myndighet (Competent PRS 
Authority, CPA) för den offentligt reglerade positioneringstjänsten (PRS) inom det 
europeiska satellitnavigeringsprogrammet (Galileo). Uppdraget innebär stora 
möjligheter för Sveriges totalförsvar att kunna nyttja ny och säker teknik inom 
bland annat positionering och tid.   

Hotbilden mot satellitnavigeringssystemet ökar vilket medför att beroendet till 
rymdinfrastruktur växer. Den civila användningen av satellitnavigation som idag 
finns inom flera samhällsviktiga sektorer är inte anpassad för externa hot och 
risker, vilket gör systemet och i längden samhället mycket sårbart för exempelvis 
störningar och intelligenta attacker. Av denna anledning utvecklades den mer 
robusta och krypterade tjänsten Galileo PRS. Sverige har bidragit till finansieringen 
av uppbyggnaden via EU-avgiften. 

MSB har under 2020 redogjort för Sveriges förutsättningar att kunna nyttja Galileo 
PRS, enligt myndighetens redovisade svar (MSB 2020-00621) på 
regeringsuppdraget som gavs via regleringsbrevet för 2020. Under 2021 kommer 
ytterligare arbete utföras för att förbereda för en implementation av den nya 
tekniken.  

Mot bakgrund av den finska utvecklingen, där en avsevärd satsning görs för att få 
systemet i drift nationellt, tillsammans med nya lärdomar ser MSB fortsatt en hög 
kostnad för den tekniska utvecklingen även 2023 och 2024. MSB avser att bygga 
upp funktionen med en något mer begränsad budget än övriga medlemsstater, 
vilket ändå kräver en utökad satsning om Sverige ska kunna upprätthålla en 
absoluta lägsta nivå i förhållande till de andra europeiska länderna inom området. I 
förhållande till den redovisning som gjordes till regeringen 2020 ingår i detta 
äskande även kostnader för personal.  
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MSB ser behov av en medelsförstärkning motsvarande 16 mnkr 2022 och 12 mnkr 
2023-2024 för att kunna finansiera personella och ekonomiska behov för 
utvecklingen och utbyggnaden av nationella tekniska system som klarar 
nödvändiga förutsättningar.  

 
1.4.3. Säkra elektroniska kommunikationer  

 

 

Aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar har idag påtagliga och 
ökande behov av ett tillförlitligt och säkert system för mobil datakommunikation. 
För att utföra sina uppdrag är de beroende av tillgång till tal- och 
datakommunikation som säkerställer effektiva arbetssätt och möter 
verksamheternas mycket höga krav på, robusthet, säkerhet och tillgänglighet. 
Kommunikationslösningarna måste vara utformade så att de kan användas i hela 
hotskalan, från vardagliga arbetsuppgifter, till särskilda händelser och svårare 
påfrestningar på samhället och ytterst under höjd beredskap. 

Det nuvarande Rakelsystemet avser främst talkommunikation och har begränsad 
kapacitet för mobil dataöverföring. Rakel behöver därför helt ersättas med ett 
modernare system som kan tillgodose de behov som föreligger hos aktörerna. 
Behoven omfattar framförallt utökad datakapacitet för till exempel 
videoöverföring vid en pågående insats, delning av lägesbilder eller användande av 
drönare vid skadeplatser. MSB har därför lämnat förslag på en ersättare till Rakel 
genom två regeringsuppdrag som lämnas i samband med 
budgetunderlaget. Beroendet som föreligger till denna typ av infrastruktur och 
funktionalitet innebär att det också finns en säkerhetspolitisk dimension. Ytterst 
handlar det om att myndigheter som har i uppdrag att säkerställa samhällets och 
medborgarnas trygghet och säkerhet har rätt förutsättningar att göra det. I ett 
första steg, Rakel G2 steg 1, ska MSB anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil 
datakommunikation till användarorganisationer som ett komplement till Rakel. 
MSB ska anskaffa och etablera ett kärnnät i syfte att säkerställa statligt ägande och 
kontroll över systemets funktionalitet, inklusive användaruppgifter.  

MSB gör bedömningen att ytterligare satsningar behövs för att kunna utveckla nya 
generationens Rakel, se bilaga. 

 

Tillgång till säkra och robusta kommunikationstjänster är avgörande för att aktörer som 
ansvarar för samhällsviktiga verksamheter ska kunna utföra sina uppdrag på ett säkert 
och effektivt sätt. Den tekniska utvecklingen möjliggör nya arbetssätt och ställer höga 
krav på kommunikationstjänster för de aktörer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, 
hälsa och försvar. MSB har i två regeringsuppdrag lämnat in underlag om en ny 
generation av Rakel, Rakel G2 där de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger kan 
nyttjas inklusive finansiering för en sådan utveckling.  
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1.5. Beredskap för kriser och krig 

Beredskap för kriser och krig syftar till att samhället ska vara robust, 
motståndskraftigt och förberett för kriser och krig. Det förändrade omvärldsläget 
har lett till en återupptagen planering för höjd beredskap och att bygga ett 
modernt civilt försvar. En framgångsfaktor i arbetet med civilt försvar är att 
arbetet bygger på den fredstida krisberedskapen och genomförs i nära samverkan 
med de särskilt utpekade statliga myndigheterna, landets regioner och kommuner 
samt med Försvarsmakten inom ramen för en sammanhållen 
totalförsvarsplanering.  

Enligt totalförsvarspropositionen kommer historiskt stora satsningar att göras på 
civilt försvar inom ramen för uppbyggnaden av totalförsvaret och därmed även 
krisberedskapen. Satsningar som går att utläsa i totalförsvarspropositionen är 
bland annat organisation och ledning, befolkningsskydd och 
försörjningsberedskap. Hur stor del av satsningen som kommer att tilldelas MSB 
efter 2023 är i nuläget oklart. Då MSB är navet för att säkerställa att systemet hålls 
ihop i hela hotskalan, från central till regional och kommunal nivå är det av stor 
vikt att MSB stärks för att utveckla dessa verksamheter. MSB vill inte föregå 
fördelningen utifrån totalförsvarspropositionen och utredningen om civilt försvar 
och äskar därför inga medel för dessa verksamheter i detta budgetunderlag.  

MSB vill dock understryka att arbetet med försörjningsberedskap och insatser 
riktade mot näringslivet behöver intensifieras även innan eventuella medel tilldelas 
MSB. Detta för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt en 
långsiktig samverkan mellan offentliga och privata aktörer på den centrala, 
regionala och lokala nivån etableras. Det kommer även behövas stora 
kommunikations-, utbildnings - och övningsinsatser samt andra åtgärder för att nå 
ut till denna målgrupp och stärka deras förmåga i kris och krig.  

 

1.5.1. Ny uppföljning och förstärkta beslutsunderlag för 
totalförsvarsplaneringen  

- Ny, ofinansierad uppgift till MSB 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2021 års anslagstilldelning.  

Anslag   2022 2023 2024 

UO 6, anslag 2:6 MSB  6 6 6 

 
MSB har fått i uppdrag att genomföra uppföljning av satsningar inom civilt försvar för att 
antaganden och inriktningar ska kunna justeras under kommande försvarsperiod. En 
transparent och inkluderande process med hög legitimitet behöver skapas för att kunna 
stödja regeringen med väl avvägda underlag för fortsatt styrning av förmågeutvecklingen 
inom civilt försvar. Under de kommande åren behöver också ett framåtblickande arbete 
göras i samarbete med Försvarsmakten för att ta fram beslutsunderlag inför 
nästkommande totalförsvarsbeslut.  
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MSB har i särskilt regeringsuppdrag (Ju2020/04658) fått i uppgift att genomföra 
bedömningar av satsningar inom civilt försvar för att antaganden och inriktningar 
ska kunna justeras under kommande försvarsperiod. De satsningar som görs på 
civilt försvar behöver systematiskt och återkommande utvärderas avseende vilken 
effekt de haft för en ökad förmåga. MSB kommer tillsammans med ansvariga 
aktörer inom totalförsvaret årligen att bedöma hur förmågan i förhållande till de 
av regeringen uppsatta målen utvecklas. En transparent och inkluderande process 
för analys och rapportering med hög legitimitet behöver skapas för att kunna 
stödja regeringen med väl avvägda underlag för fortsatt styrning av 
förmågeutvecklingen inom civilt försvar.  

I totalförsvarspropositionen poängteras behovet av långsiktiga styrningar och 
perspektiv i arbetet med totalförsvarsplanering. Under 2023 behöver en process 
för framtidsanalys och långsiktig förmågeutveckling startas upp av MSB 
tillsammans med flera centrala aktörer inom totalförsvaret. Detta syftar till att 
skapa en civil process parallellt med Försvarsmaktens perspektivstudie och 
resultera i djuplodande beskrivningar över hur civilt försvar behöver utvecklas på 
lång sikt. Det i sin tur bidrar till att minska den rådande obalansen mellan 
satsningarna på militärt och civilt försvar. Arbetet innebär att samla in underlag 
genom att exempelvis bedriva gemensamma och strukturerade diskussioner med 
scenarier som utgångspunkt, s.k. spel, med centrala aktörer. Processen kommer att 
leda fram till en beskrivning av hur framtida koncept och strukturer för civilt 
försvar bör utvecklas och se ut.  

Detta är uppgifter som tidigare inte har genomförs av MSB och som myndigheten 
behöver medelsförstärkning motsvarande 6 mnkr årligen för att kunna genomföra.  

 

1.5.2. Starkare kommuner behövs i totalförsvaret  

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2021 års anslagstilldelning  

Anslag   2022 2023 2024 

UO 6, anslag 2:4 Krisberedskap 100 200 200 

 

Kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar behöver utvecklas och 
stärkas. En stegvis utveckling ska ske av totalförsvaret, där kommunerna utgör den 
viktiga grundläggande basen för det civila försvaret.   

Den stegvisa utvecklingen i kommunerna kommer att avstanna om inte utökade medel 
tillförs och därmed även utvecklingen av det civila försvaret. Kommunerna kommer inte 
kunna ta emot och hantera de utvecklingssatsningar som kommer genom de centrala 
myndigheterna enligt totalförsvarspropositionen. Därför behövs ett samordnat stöd och 
en ökad finansiering genom överenskommelserna för kommunernas arbete med 
krisberedskap och civilt försvar.   
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Flera centrala myndigheter har ansvar för inriktning och stöd till verksamhet i 
regioner och kommuner utifrån vad som nämns i totalförsvarspropositionen. 
Genom myndigheterna kommer ett omfattande arbete ske med 
utvecklingssatsningar för kommuner och regioner. För att uppnå avsedd effekt 
med utvecklingssatsningarna behöver kommunerna ha ökad förmåga att ta emot 
och införliva satsningarna i den kommunala verksamheten. MSB behöver därför 
arbeta med stödåtgärder till kommunerna och säkerställa att dessa samordnas med 
de centrala myndigheternas utvecklingssatsningar. Stödåtgärderna avser bl.a. 
utveckling av metodstöd genom att ta fram vägledningar och utbildningar kopplat 
till lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).  

Ett kraftfullt stöd till kommunerna behövs även för att säkerställa att erfarenheter 
som gjorts i samband med hanteringen av covid-19 tillvaratas och vidareutvecklas. 
Genom hanteringen av covid-19 har kommunerna fått praktisk erfarenhet av 
identifiering av samhällsviktig verksamhet, kontinuitetshantering samt 
säkerställande av personal- och materielförsörjning. Erfarenheterna bör tas om 
hand och vidareutvecklas i arbetet med att stärka kommunernas förmåga inom 
krisberedskap och civilt försvar. 

Utifrån det behov av utveckling och stärkt förmåga som kommunerna behöver 
bedömer MSB att bidragen som regleras i kommunöverenskommelserna och 
därmed också anslagsnivån behöver öka med 100 mnkr 2022 och 200 mnkr 2023-
2024 i förhållande till nivåerna i gällande överenskommelser.  

 

  



 

26 

2. Ekonomi 

2.1. Finansiering 

Nedan följer MSB:s förslag till finansiering av myndigheten 2022-2024. 

Utgiftsområde 6, anslag 2:2 ap 2 Förebyggande åtgärder mot 
jordskred och andra naturolyckor 
Anslag 2:2, ap 2 får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för 
förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs eller avser bli utförda för att 
anpassa Sverige till de effekter som följer av förändrat klimat. 

MSB ser ingen nedgång i behov eller ansökningar av bidrag utan snarare ett ökat 
söktryck. För att förebyggande åtgärder mot naturolyckor ska kunna vidtas och 
kommunerna kunna få en förutsägbarhet i vilket statligt stöd som finns behöver 
anslagsnivån ökas och bibehållas. 

Anslag 
(tkr)  

2020 

Utfall 

2021 

Prognos 

2022 

Beräkn. 

2023 

Beräkn. 

2024 

Beräkn. 

Utgiftsområde 6, anslag 2:2  74 850 24 850 24 850 24 850 24 850 
 

Utgiftsområde 6, anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 
Prognosen för budgetunderlagsperioden är mycket osäker och utfallet är helt 
beroende på de händelser som inträffar som ger rätt till ersättning. Mot bakgrund 
av osäkerheten beräknas därför prognosen i nivå med beräknad tilldelning.  

MSB föreslår att anslagsnivån höjs med 10 mnkr från 2022 för att finansiera 
flygande resurser för brandbekämpning, då den typ av kostnader har samma 
grunder som ersättning för räddningstjänst och skogsbrandsbevakning (går inte att 
styra utan är väderberoende). Nuvarande finansiering med förvaltningsanslag är 
därför inte lämplig. 

Anslag 
(tkr)  

2020 

Utfall 

2021 

Prognos 

2022 

Beräkn. 

2023 

Beräkn. 

2024 

Beräkn. 

Utgiftsområde 6, anslag 

2:3 Ersättning för 

räddningstjänst m.m.  32 273 27 580 37 580 37 580 37 580 
 

Utgiftsområde 6, anslag 2:4 Krisberedskap, ap. 1 Viss internationell 
säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet 
MSB disponerar anslaget först efter beslut av Regeringskansliet. Prognosen för 
budgetunderlagsperioden är helt beroende av om det händer något ytterligare i 
omvärlden som föranleder beslut om insats och disposition av anslaget. Prognosen 
för kommande år under budgetunderlagsperioden motsvarar beräknad tilldelning. 

© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
651 81 Karlstad Tel 0771-240 240 www.msb.se 
Publ.nr MSBxxxxx - månad år  ISBN ISBN 
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Anslag 
(tkr)  

2020 

Utfall 

2021 

Prognos 

2022 

Beräkn. 

2023 

Beräkn. 

2024 

Beräkn. 
Utgiftsområde 6, anslag 2:4 
ap 1 Viss internationell 
säkerhetsfrämjande och 
humanitär verksamhet  8 024 11 506 11 176 11 176 11 176 

 

Utgiftsområde 6, anslag 2:4 Krisberedskap, ap. 5 Krisberedskap 
Prognosen nedan baseras på att de förslag MSB redogör för i kapitel 1 genomförs.  

Utgiftsområde 6, anslag 2:4 ap 

5 Krisberedskap (tkr) 

2020 

Utfall 

2021 

Prognos 

2022 

Beräkn. 

2023 

Beräkn. 

2024 

Beräkn. 

Nuvarande uppgifter och 

aviserade förstärkningar i BP 

2021  1 276 547 1 304 559 1 485 891 1 648 338 1 648 338 

Verksamhet som påverkar 

anslagsbehovet: 

          

Operativ hantering av 

samhällsstörningar 

    

35 000   35 000  35 000 

Beredskap för kriser och krig 

    

 100 000 200 000  200 000  

Summa 1 276 547 1 304 559 1 620 891 1 883 338 1 883 338 
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Utgiftsområde 6, anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 
Prognosen nedan baseras på att de förslag MSB redogör för i kapitel 1 genomförs. 

Utgiftsområde 6, anslag 2:6 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap ( tkr) 

2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

Nuvarande uppgifter och aviserade 
förstärkningar i BP 2021 1 459 645 1 531 343 1 457 530 1 454 888 1 454 888 

Verksamhet som påverkar 
anslagsbehovet:          

Skydd mot olyckor     88 500 95 000  117 000  

Cybersäkerhet och säkra 
kommunikationer      20 000 16 000  16 000  

Beredskap för kriser och krig      6 000 6 000  6 000  

Summa 1 459 645 1 531 343 1 572 030 1 571 888 1 593 888 
 

Utgiftsområde 6, Anslag för att täcka underskott i avgiftsfinansierad 
verksamhet vid skolorna  
Med anledning av pandemin har den avgiftsfinansierade verksamheten inom MSB 
under 2020 och 2021 (prognos) drabbats av intäktsbortfall av den 
storleksordningen att MSB inte ser någon möjlighet att återta underskottet med 
motsvarande överskott inom överskådlig tid. Drabbade verksamheter är både 
uppdragsutbildning kost och logi mm samt tjänsteexport. MSB äskar därför 
anslagstilldelning för att täcka underskott i avgift med anslag.  

Anslag 
(tkr)  

2020 

Utfall 

2021 

Prognos 

2022 

Beräkn. 

2023 

Beräkn. 

2024 

Beräkn. 
 

  40 279    
 

Utgiftsområde 7, anslag 1:1 ap 41, Internationell civil krishantering 
Med en fortsatt ökad tilldelning av resurser för internationell civil krishantering 
och fredsfrämjande verksamhet kan MSB fortsätta stärka det svenska bidraget till 
multilaterala organisationer, såsom EU, FN och OSSE och på så vis bidra till att 
förebygga, hantera och lösa kriser och konflikter samt att bygga hållbar fred och 
säkerhet.  
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Ett utökat anslag skulle framförallt riktas mot arbetet i EU med stärkt 
svarsförmåga och miljöintegrering, OSSE:s säkerhetsfrämjande arbete särskilt 
inom min-ammunitionsområdet och FN:s arbete med konfliktförebyggande, 
samordning och återuppbyggnad. 

Anslag 
(tkr)  

2020 

Utfall 

2021 

Prognos 

2022 

Beräkn. 

2023 

Beräkn. 

2024 

Beräkn. 
Utgiftsområde 7, anslag 1:1 
ap 41, Internationell civil 
krishantering (kap 1.7) 55 008 71 800 76 000 82 000 86 000 

 

Utgiftsområde 20, anslag 1:10 ap 1 Klimatanpassning – del till MSB 
Anslagsposten får användas för kartering, konsekvensbedömningar och 
riskhanteringsplaner avseende klimatrelaterade översvämningar, ras, skred, 
värmeböljor och skogsbränder. Sedan juni 2020 får anslaget också användas för att 
utveckla arbetet med samhällsskydd och beredskap avseende klimatets förändring. 

Utökat anslag 2020 utnyttjades inte pga upphandling som drog ut på tiden samt 
pandemins påverkan som medförde att viss verksamhet ställdes in. Prognos för 
2021 är i nivå med föreslagen anslagsnivå. 

För att kunna bedriva verksamheten under anslaget mer effektivt, bland annat 
kunna hantera förseningar i leveranser, äskar MSB att myndighetens anslagspost 
tillförs möjlighet att disponera eventuellt sparande. 

Anslag 
(tkr)  

2020 

Utfall 

2021 

Prognos 

2022 

Beräkn. 

2023 

Beräkn. 

2024 

Beräkn. 

Utgiftsområde 20, anslag 
1:10, Klimatanpassning, del 
till MSB.  13 697 5 500 15 500 15 500 15 500 

 

Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras 
Nedan redovisas prognosen för den samlade avgiftsfinansierade verksamheten där 
avgiftsinkomsterna disponeras följt av prognoskommentar för respektive 
verksamhet. 

Uppdragsverksamhet (tkr) 

2020 

Utfall 

2021 

Prognos 

2022 

Beräkn. 

2023 

Beräkn. 

2024 

Beräkn. 

Uppdragsutbildning kost och logi 
m.m.           
Intäkter 24 665 26 000 44 000 44 000 44 000 
Kostnader -42 036 -41 000 -44 000 -44 000 -44 000 
Resultat -17 371 -15 000 0 0 0 
Ackumulerat -22 267 -37 267 -37 267 -37 267 -37 267 
Tekniska system           
Intäkter 12 906 15 575 22 400 26 910 30 420 
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Kostnader -11 713 -18 000 -23 000 -26 900 -30 700 
Resultat 1 193 -2 425 -600 10 -280 
Ackumulerat 3 699 1 274 674 684 404 
Tjänsteexport           
Intäkter 6 303 9 000 9 000 5 000 5 000 
Kostnader -9 368 -9 000 -9 000 -5 000 -5 000 
Resultat -3 065 0 0 0 0 
Ackumulerat -3 012 -3 012 -3 012 -3 012 -3 012 
Internationella insatser           
Intäkter 187 094 120 000 120 000 120 000 120 000 
Kostnader -188 777 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 
Resultat -1 683 0 0 0 0 
Ackumulerat -7 205 -7 205 -7 205 -7 205 -7 205 
Rakel           
Intäkter 594 637 591 700 591 700 591 700 591 700 
Kostnader -550 451 -623 700 -585 700 -654 700 -568 100 
Resultat 44 186 -32 000 6 000 -63 000 23 600 
Ackumulerat 337 066 305 066 311 066 248 066 271 666 
Lagerhållning EU           
Intäkter 132 936 185 781 107 979  54 813  25 568 
Kostnader -129 702 -182 881 -114 181  -54 813  -25 568 
Resultat 3 234 2 900 -6 202 0 0 
Ackumulerat 3 302 6 202 0 0 0 
Summa            
Intäkter 958 541 948 056 903 079 850 423 825 068 
Kostnader -932 047 -994 581 -903 881 -913 413 -801 568 
Resultat 26 494 -46 525 -802 -62 990 23 500 
Ackumulerat 311 583 265 058 264 256 201 266 224 586  

Offentligrättslig verksamhet 

        

  
Intyg förare            
Intäkter 6 264 7 300 8 000 8 000 8 380 
Kostnader -6 738 -8 000 -8 000 -8 000 -8 200 
Resultat -474 -700 0 0 180 
Ackumulerat -801 -1 501 -1 501 -1 501 -1 321 

 

Uppdragsutbildning kost och logi m.m. 
Den avgiftsfinansierade verksamheten har påverkats av pandemin. Samverkans- 
och uppdragsutbildningar har fått ställas in och internatverksamheten har varit 
stängd under delar av 2020, när undervisning genomfördes på distans. Pandemin 
har påverkat utfallet för 2020 och inneburit cirka 40 procent lägre intäkt än 
beräknat. Kostnaderna är till största delen fasta och har därmed inte minskat i 
motsvarande omfattning. Det balanserade resultatet uppgår till ett underskott om 
cirka 22 mnkr. Utifrån att pandemin fortsätter visar prognosen ett ackumulerat 
underskott 2021 på cirka 37 mnkr. Under förutsättning att MSB erhåller medel för 



 

31 

att täcka det ackumulerade underskottet fram till och med 2021 bedömer 
myndigheten att verksamheten kan uppnå full kostnadstäckning från och med 
2022. 

 

Tekniska system 
Inom ramen för mandatet att utveckla och förvalta tekniska system mot avgift 
tillhandahåller MSB SGSI (Swedish Government Secure Intranet). SGSI är ett 
intranät, skilt från internet, för säker och krypterad kommunikation mellan 
myndigheter i Sverige och i Europa. För fortsatt drift och funktionalitet av SGSI 
måste utbyte av kryptoutrustning ske under 2021. För att kunna stödja 
utvecklingen inom totalförsvaret kommer SGSI nätet genomgå en uppgradering 
och modernisering till SGSI 2:0 med start 2021. 

 

Tjänsteexport 
MSB:s tjänsteexport avser till stor del utbildningar som finansieras inom EU:s 
civilskyddsmekanism, men utbildningsuppdrag genomförs även på uppdrag från 
utländska myndigheter eller mellanstatliga organisationer.  Pandemin har påverkat 
resultatet för år 2020 negativt främst beroende på inställda kurser och övningar, 
det balanserade resultatet uppgår till ca -3 mnkr. Utifrån att pandemin fortsätter 
visar prognosen ett ackumulerat underskott om ca 3 mnkr vid 2021 års slut. Under 
förutsättning att MSB erhåller medel för att täcka det ackumulerade underskottet 
fram till och med 2021 bedömer myndigheten att verksamheten kan uppnå full 
kostnadstäckning från och med 2022. 

 

Internationella insatser 
I den internationella avgiftsfinansierade insatsverksamheten finansieras endast de 
direkta kostnaderna för insats med avgift. MSB har således marginella möjligheter 
att återställa underskottet i verksamheten. Ambition om fler omfattande insatser 
men omsättningen är beroende av vad som händer i omvärlden och påverkas av 
vilka kris- och katastrofsituationer som uppstår och i vilken mån MSB tillfrågas 
om att lämna internationellt stöd, främst via FN:s humanitära biståndsorgan.  

 

Rakel 
Rakel är i grunden en avgiftsfinansierad verksamhet. Undantag är en mindre 
finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap för att finansiera en lägre 
abonnemangsavgift för kommuner. Finansieringen ingår i nedanstående prognos 
tom 2022 då den nuvarande överenskommelsen upphör. 

Intäkter för statliga myndigheterna har beräknats till nivå enligt regleringsbrev för 
2021. För regioner, kommuner och andra kunder har intäkterna beräknats till nivå 
utifrån en samlad bedömning av 2020 och kvartal 1 2021. Överenskommelsen om 
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att subventionera kommunernas Rakel abonnemang med 27 mnkr årligen sträcker 
sig till och med 2022. 

Variationen i kostnader för perioden förklaras av avskrivningskostnader och ränta 
där tidigare etapp investeringar i Rakel är avskrivna under 2021 vilket sänker 
kostnaderna från 2022 och att räntekostnader prognostiseras belasta Rakel från 
2023.  

I de presenterade kostnaderna ingår även det dedikerade belopp för utgiften och 
kostanden gällande Rakel G2 steg1. Detta omfattar de 170 mnkr för investering 
och etablering med finansiering från Rakel ackumulerat överskott. 

MSB har i anslutning till budgetunderlaget lämnat in svar på två olika 
regeringsuppdrag som rör utvecklingen av Rakel. Det ena uppdraget rör att 
anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av 
radiokommunikationssystemet Rakel som komplement till nuvarande Rakel. 
Uppdraget innebär ett första steg mot att utveckla och etablera Rakel Generation 2 
(Rakel G2). I nedanstående prognos ingår endast etableringen av detta första steg, 
(G2 steg 1). De beräknade intäkterna och kostnaderna från driften redovisas inte 
eftersom de är föremål för upphandlingssekretess. För utförlig redovisning av 
dessa hänvisas till delredovisningen i enlighet med regeringsuppdraget 
Ju2020/02484/SSK, Ju2016/02406/SSK som lämnas i anslutning till 
budgetunderlaget. Av delredovisningen framgår ett underskott i driften under 
perioden som således inte ingår i nedanstående redovisning. 

Det andra uppdraget avser att analysera och lämna förslag på hur det samlade 
behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom 
allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses, det vill säga en 
ersättare till nuvarande Rakel. I nedanstående prognos redovisas de ekonomiska 
förutsättningarna om regeringen inte fattar beslut om ersättaren till Rakel. Hur de 
ekonomiska förutsättningarna förändras vid beslut om att ersätta Rakel det vill 
säga införa Rakel G2 redovisas i bilaga.  

(mnkr) 

2020 

Utfall 

2021 

Prognos 

2022 

Beräkn. 

2023 

Beräkn. 

2024 

Beräkn. 
Intäkter      

Statliga myndigheter* 422 430 430 430 430 

Kommuner 75 75 75 75 75 

Regioner 46 40 40 40 40 

Övriga kunder och övriga intäkter 60 55 55 55 55 

Summa intäkter 603 600 600 600 600 

Summa kostnader 586 619 571 583 576 

Anslag för kompensation för sänkt avgift 
för kommuner (samverkanstillägg) 27 27 27 0 0 

Årets resultat 44 8 56 17 24 
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Ingående balanserat resultat 293 337 305 311 248 

Utgift investering och etablering G2 steg 1 0 40 50 80 0 

Ackumulerat resultat** 337 305 311 248 272 

*) I intäkterna ingår även MSB:s egna avgifter som användare av Rakel 

**) I det ackumulerade resultatet avräknas utgifter för etablering av Rakel G2 steg 1. Enligt 

regleringsbrevet ska etableringen finansieras med det ackumulerade överskottet från Rakel. 

Under perioden 2022-24 beräknas det ackumulerade resultatet belastas med 170 mnkr 

avseende investering och etableringen av Rakel G2 steg 1. 

 

Lagerhållning EU 
Verksamheten inom Strategic Warehouse II omfattar att hantera EU:s lager med 
material som används i civila krisinsatser samt utveckla ett ERP system för 
materiel som finansieras med EU-medel.  Verksamheten har förlängts inom 
befintlig budget och förväntas avslutas i slutet av 2022. Årets resultat uppgår till 
3,2 mnkr och balanserar resultatet till 3,3 mnkr. På sikt ska verksamheten generera 
full kostnadstäckning.  

Under 2020 fick MSB ett nytt uppdrag kring lagerhållning åt EU inom ramen för 
EU:s Civilskyddsmekanism, rescEU. Uppdraget ska genomföras tillsammans med 
FMV (Försvarets materielverk)och SoS (Socialstyrelsen).  Verksamheten startade 
upp under senare delen av 2020 och förväntas avslutas under 2025.  

 

Intyg förare 

Det finns en stor osäkerhet över hur många prov som kommer att genomföras 
under budgetunderlagsperioden. Beräkningen har gjorts utifrån genomförda prov 
under 2020 och innefattar även prishöjningar. Verksamheten beräknas gå med 
underskott under kommande period men på sikt komma i ekonomisk balans. 

 

Sammanlagt överskott i avgiftsfinansierad verksamhet. 
Det ackumulerade resultatet vid utgången av 2020 uppgår till 32,2 procent av 
intäkterna (omsättningen). I enlighet med regleringsbrevet får MSB balansera det 
ackumulerade överskottet i Rakelverksamheten i ny räkning. 

 

Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras 
När det sker ett oljeutsläpp driver MSB skadeståndsprocess med stöd av sjölagen 
(1994:1009) mot fartygets ägare som är ansvarigt för utsläppet för att få ersättning 
för de kostnader utsläppet orsakat. 

MSB driver för närvarande inget ärende varför prognosen för perioden är noll. 
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Översikt finansiering 
Sammanfattningsvis lämnar MSB följande prognos för anslag och 
avgiftsinkomster. 

 (tkr) 

2020 

Utfall 

2021 

Prognos 

2022 

Beräkn. 

2023 

Beräkn. 

2024 

Beräkn. 
Utgiftsområde 6, anslag 2:2 
Förebyggande åtgärder mot 
jordskred och andra 
naturolyckor 74 850 24 850 24 850 24 850 24 850 
Utgiftsområde 6, anslag 2:3 
Ersättning för räddningstjänst 
m.m.  32 273 27 580 37 580 37 580 37 580 
Utgiftsområde 6, anslag 2:4 ap 
1 Viss internationell 
säkerhetsfrämjande och 
humanitär verksamhet 8 024 11 506 11 176 11 176 11 176 
Utgiftsområde 6, anslag 2:4 ap 
5 Krisberedskap 1 276 547 1 304 559 1 620 891 1 883 338 1 883 338 
Utgiftsområde 6, anslag 2:6 
Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 1 459 645 1 531 343 1 572 030 1 571 888 1 593 888 
Anslag finansiera underskott i 
avgiftsfinansierad verksamhet 

  40 279   
Utgiftsområde 7, anslag 1:1 ap 
41, Internationell civil 
krishantering 55 088 71 800 76 000 82 000 86 000 
Utgiftsområde 20, anslag 1:10, 
Klimatanpassning, del till MSB 

13 697 5 500 15 500 15 500 15 500 
Avgiftsinkomster som 
disponeras 964 805 955 356 911 079 858 423 833 448 
Summa 3 884 929 3 932 494 4 309 385 4 484 755 4 485 780 

 

2.2. Investeringar och lånebehov 

Investeringar klassificeras antingen som verksamhetsinvesteringar eller 
samhällsinvesteringar. Rakeltillgångar och beredskapstillgångar klassificeras som 
samhällsinvesteringar. Samhällsinvesteringarna har en särskild låneram, Övrig 
kreditram (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen). Övriga anläggningstillgångar klassificeras 
som verksamhetsinvesteringar och har en låneram enligt 7 kap. 1 § budgetlagen för 
sin finansiering. 

 

Verksamhetsinvesteringar 
Verksamhetsinvesteringar utgörs av investeringar i den löpande verksamheten 
men också kopplat till nationella förstärkningsresurser. Förstärkningsmateriel har 
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numer sällan en entydig användning för civilt försvar utan används över hela 
hotskalan och redovisas därför inte som beredskapstillgång. 

Under senare år har MSB:s investeringsbehov ökat och fortsätter öka. Dels med 
anledning av nya lokaler i både Karlstad och Stockholm men främst till följd av att 
myndighetens tillförts ytterligare medel som möjliggjort att satsningar kan göras.  

Under 2021 avser MSB anskaffa ytterligare varningsutrustning runt 
kärnkraftverken med anledning av att regeringen beslutat att utöka 
beredskapszonerna runt verken vilket svarar för en betydande del av 
investeringsökningen.  

Verksamhetsinvesteringar 
(tkr) 

2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

Immateriella 
verksamhetsinvesteringar 

     

Datasystem, rättigheter mm 3 017 2 650 23 050 2 000 2 000 

Materiella investeringar       

Maskiner, invent, installationer 
mm 58 498 83 743 160 185 60 800 47 300 

Byggnader, mark mm 0 200 300 0 0 

Övriga 
verksamhetsinvesteringar 14 444 9 500 400 1 000 1 000 

Summa 
verksamhetsinvesteringar 75 959 96 093 183 935 63 800 50 300 

Finansiering 
      

Lån i Riksgäldskontoret 61 667 82 023 155 825 58 900 50 300 

Anslag 2:4 Krisberedskap 14 292 14 070 28 110 4 900 0 

Summa finansiering  75 959 96 093 183 935 63 800 50 300 
 

Samhällsinvesteringar 
De tillgångar i MSB:s verksamhet som klassificeras som samhällsinvesteringar är 
Rakel och beredskapstillgångar. Rakelverksamheten svarar för merparten. De mest 
betydande beredskapstillgångarna sett till ekonomisk omfattning är 
utomhusvarning samt investeringar som görs i länsstyrelsernas ledningsplatser. De 
investeringar som görs sker med beaktande av införandet av ett eventuellt nytt 
system för kommunikation baserat på lte-teknik som ger ökad datakapacitet. 
Investeringarna avser såväl investeringar till följd av ökat antal användare som 
investeringar i ny teknik för att kunna tillhandahålla nya tjänster. Även 
reinvesteringar i de tidigast byggda etapperna av infrastrukturen kommer att vara 
aktuella. Det förändrade säkerhets- och försvarspolitiska läge Sverige befinner sig i 
påverkar användarnas behov och krav på säkra kommunikationer, fortsatta 
investeringar för kontinuitet och ökat skydd behövs för att säkerställa att Rakel 
möter användarnas behov. Från och med 2021 gör också MSB investeringar för 
att kunna tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av 



 

36 

radiokommunikationssystemet Rakel som komplement till nuvarande Rakel vilket 
ingår i tabellen nedan. 

(tkr) 
2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

Anskaffning och utveckling av nya 
investeringar           
Rakel inkl Rakel steg 1 generation 2 226 795 154 100 108 300 145 000 60 000 

Summa utgifter för anskaffning och 
utveckling 226 795 154 100 108 300 145 000 60 000 
Varav investeringar i AT           

Maskiner, inventarier och installationer 226 795 154 100 108 300 145 000 60 000 
Summa varav investeringar i AT 226 795 154 100 108 300 145 000 60 000 
Finansiering           
Anslag 2:4 ap 5 0 0 0 0 0 
Låneram för samhällsinvesteringar 226 795 114 100 58 300 65 000 60 000 

Övrig finansiering (balanserat överskott 
nuvarande Rakelverksamhet) 0 40 000 50 000 80 000 0 

Summa finansiering av anskaffning 
och utveckling 226 795 154 100 108 300 145 000 60 000 

Vidmakthållande av befintliga 
investeringar           
Beredskapstillgångar 33 242 39 375 46 000 41 000 33 000 
Summa utgifter för vidmakthållande 33 242 39 375 46 000 41 000 33 000 
Varav investeringar i anläggningstillgångar           
Beredskapstillgångar 33 242 39 375 46 000 41 000 33 000 
Summa varav investeringar i AT 33 242 39 375 46 000 41 000 33 000 
Finansiering           
Anslag 2:4 ap 5 Krisberedskap 17 739 31 375 30 000 29 000 21 000 
Låneram för samhällsinvesteringar 15 503 8 000 16 000 12 000 12 000 
Summa finansiering av 
vidmakthållande 33 242 39 375 46 000 41 000 33 000 
Totala utgifter för anskaffning, 
utveckling och vidmakthållande av 
investeringar 260 037 193 475 154 300 186 000 93 000 

Totalt varav investeringar i 
anläggningstillgångar 260 037 193 475 154 300 186 000 93 000 

 

Lånebehov 
Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar 
Under perioden ser MSB ett ökat lånebehov till verksamhetsinvesteringar. 
Bakgrunden till det ökade lånebehovet är att myndighetens anslagsnivå har ökat 
vilket möjliggör fler satsningar. Som nämnts ovan kommer t ex investering i 
varning runt kärnkraftverken öka myndighetens lånebehov avsevärt. MSB 
bedömer att låneramen behöver öka till 340 mnkr från och med 2022.  
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Som framgår nedan är nyupplåningen hög redan innevarande år. MSB avser följa 
investeringsbehovet och återkomma till regeringen i särskild ordning om 
låneramen bedöms behövas höjas under året. 

Låneram och räntor för 
verksamhetsinvesteringar 
(tkr) 

2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

IB lån i Riksgäldskontoret 180 396 194 000 233 000 328 000 321 000 

Nyupplåning 62 659 94 000 156 000 59 000 50 000 
Amorteringar 49 379 55 000 61 000 66 000 55 000 

UB lån i Riksgäldskontoret 193 676 233 000 328 000 321 000 317 000 

Beslutad/föreslagen låneram 220 000 240 000 340 000 330 000 330 000 

Ränteutgifter 0 0 0 0 0 

Finansiering av räntor och 
avskrivningar           
Anslag 2:6 och övriga 
avgiftsintäkter 49 379 54 700 60 800 65 900 54 800 

 

Låneram och räntor för samhällsinvesteringar 
Det är främst infrastrukturen kopplat till Rakelverksamheten som genererar behov 
av kreditram. Om beslut om utveckling av Rakel innebärande kommunikation 
baserat på lte-teknik som ger ökad datakapacitet dröjer kommer det innebära 
större behov av reinvesteringar i det befintliga systemet då stora delar av 
anläggningarna snart har uppnått den ekonomiska livslängden. 

MSB ser ett behov av marginal mellan planerat lånebehov och låneram så att det 
finns utrymme att omplanera genomförandet av investeringar om det skulle 
behövas, på grund av ändrade tidplaner eller förutsättningar. 

Rakelverksamheten är helt avgiftsfinansierad, innebärande att räntor och 
amortering till följd av nya lån finansieras genom avgifter från användarna. 

Av beredskapstillgångarna är det endast utomhusvarning som föranleder behov av 
kreditram. Övriga beredskapstillgångar finansieras direkt med anslag (statskapital). 

Låneram och räntor för 
samhällsinvesteringar 
(tkr) 

2020  
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

IB lån i Riksgäldskontoret 1 254 000 1 326 000 1 241 000 1 137 000 1 041 000 
Nyupplåning 297 000 145 000 74 000 77 000 72 000 
Amortering 225 000 231 000 178 000 173 000 148 000 
UB lån i Riksgäldskontoret 1 326 000 1 241 000 1 137 000 1 041 000 965 000 
Beslutad/föreslagen 
låneram 

1 550 000 1 550 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

Beräknad ränteutgift 0 0 0 0 0 
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Finansiering av räntor och 
avskrivningar 

     

Anslag 2:6 MSB:s 
förvaltningsanslag 

17 000 18 000 17 000 18 000 19 000 

Avgiftsintäkter Rakel 208 000 213 000 161 000 155 000 129 000 
 

2.3. Räntekontokredit 

I den löpande verksamheten finns ett behov av kredit för att hantera förskott till 
leverantörer, att kostnader uppstår innan intäkter erhålls och underskott i 
avgiftsfinansierad verksamhet etc. 

För att säkerställa tillräcklig likviditet föreslår MSB att räntekontokrediten 
bibehålls på nivån 400 mnkr. 

 (tkr) 

Behov 

2022 

Behov 

2023 

Behov 

2024 

Räntekontokredit  400 000 400 000 400 000 
 

2.4. Anslagskredit 

MSB föreslår en anslagskredit som motsvarar 3 procent av redovisade 
anslagsbehov. Undantag är anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst mm där MSB 
föreslår fortsatt anslagskredit som motsvarar 10 % av redovisade anslagsbehov. 

Anslagskredit (tkr) 
Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024   

Utgiftsområde 6, anslag 2:2 Förebyggande åtgärder 
mot jordskred och andra naturolyckor 746 746 746 3% 
Utgiftsområde 6, anslag 2:3 Ersättning för 
räddningstjänst m.m.  3 758 3 758 3 758 10% 

Utgiftsområde 6, anslag 2:4 Krisberedskap 48 627 56 500 56 500 3% 

Utgiftsområde 6, anslag 2:4 ap1 335 335 335 3% 
Utgiftsområde 6, anslag 2:6 Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 47 161 47 157 47 817 3% 
Utgiftsområde 7, anslag 1:1 ap 41, Internationell 
civil krishantering 2 280 2 460 2 580 3% 
Utgiftsområde 20, anslag 1:10, Klimatanpassning, 
del till MSB 465 465 465 3% 
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2.5. Bemyndiganden 

Anslag 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra 
naturolyckor 
MSB föreslår en bemyndiganderam på 35 000 tkr 2022 för bidrag som finansieras 
med anslag 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor. 
Föreslagen bemyndiganderam baseras på antagandet att anslaget 2022-24 uppgår 
till 24 850 tkr. 

Utestående åtaganden på anslag 2:2 har slutår 2026. 

(tkr) 
2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 och 
senare 

Ingående åtaganden 53 461 42 794 27 794 - -   

+ Nya åtaganden 23 389 2 000 15 000 - -   

- Infriade åtaganden -34 056 -17 000 -12 794 -15 000 -9 000 -6 000 

Utestående åtaganden vid 

årets slut 42 794 27 794 30 000 - -   

Tilldelad/föreslagen 

bemyndiganderam 55 000 45 000 35 000 - -   
 

Anslag 2:4 Krisberedskap ap 5 
MSB föreslår en höjd bemyndiganderam till 2 300 mnkr 2022 för anslag 2:4 
Krisberedskap. Behovet av bemyndiganderam ökar främst för bidrag till 
kommuner och regioner. Under 2021 kommer en överenskommelse att tecknas 
och ytterligare två överenskommelser under 2022 vilket markant ökar 
bemyndigandebehovet innan de följande år minskar igen.  

När det gäller FFO gäller överenskommelserna två år och 2022 kommer en ny 
tecknas vilket också ökar behovet av höjd bemyndiganderam 

Utestående åtaganden på anslag 2:4 har slutår 2028. 

Det är väsentligt att bemyndiganderamen medger en god planering av de medel 
som ges i bidrag till andra myndigheter så att verksamhet med god kvalitet och 
relevans kan genomföras. En för snäv bemyndiganderam riskerar att bidrag inte 
kan ges till de verksamheter som bäst bidrar till en stärkt förmåga eller i värsta fall 
att inte bidrag kan ges över huvud taget innebärande att viktig verksamhet inte 
genomförs. 

Ledningsplatser mm 
2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 och 
senare 

Ingående åtaganden 93 147 89 183 191 730 - - - 

+ Nya åtaganden 45 972 162 880 211 200 - - - 

- Infriade åtaganden -49 936 -60 333 -164 430 -131 900 -86 600 -20 000 

Utestående åtaganden vid 
årets slut 89 183 191 730 238 500 - - - 



 

40 

Bidrag till myndigheter 

2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 och 
senare 

Ingående åtaganden 530 803 387 168 297 378 - - - 

+ Nya åtaganden 140 921 143 245 213 867 - - - 

- Infriade åtaganden -284 556 -233 035 -232 238 -187 349 -91 658  
Utestående åtaganden vid 
årets slut 387 168 297 378 279 007 

- - - 

Forskning (MSB) 

2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 och 
senare 

Ingående åtaganden 251 010 233 679 264 696 - - - 

+ Nya åtaganden 74 960 138 582 107 000 - - - 

- Infriade åtaganden -92 291 -107 565 -104 357 -100 928 -74 388 -92 023 

Utestående åtaganden vid 
årets slut 233 679 264 696 267 339 

- - - 

Bidrag till FFO 

2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 och 
senare 

Ingående åtaganden   57 400   - - - 

+ Nya åtaganden 57 400   80 400 - - - 

- Infriade åtaganden   -57 400    -80 400       

Utestående åtaganden vid 
årets slut 57 400 0 80 400 - 

- - 

Bidrag till kommuner 
och regioner 

2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 och 
senare 

Ingående åtaganden 1 083 000 721 000 580 000 

- - - 

+ Nya åtaganden 100 000 266 000 1 387 000 

- - - 

- Infriade åtaganden -462 000 -407 000 -580 000 -689 000 -698 000 

  

Utestående åtaganden vid 
årets slut 721 000 580 000 1 387 000 

- - - 

Totalt behov av 
bemyndiganden för 
anslag 2:4 
Krisberedskap ap 5 

2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 och 
senare 

Ingående åtaganden 1 957 960 1 488 430 1 333 804 - -   

+ Nya åtaganden 419 253 710 707 1 999 467 - -   

- Infriade åtaganden -888 783 -865 333 -1 081 025 -1 189 577 -950 646 -112 023 

Utestående åtaganden vid 
årets slut 1 488 430 1 333 804 2 252 246 

- -   

Tilldelad/föreslagen 
bemyndiganderam 2 000 000 1 800 000 2 300 000 

- -   
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Bilaga (Öppen) 

Ett beslut om införande av Rakel G2 i enlighet med MSB:s förslag i svar på 
regeringsuppdrag (MSB 2020-10138) kommer få stora konsekvenser på de 
ekonomiska förutsättningarna och behoven av anslag för MSB.  

Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen för Rakel G1 om beslut om 
införande av Rakel G2 beslutas innebärande att Rakel G1 avvecklas. Den stora 
skillnaden i nedanstående tabell jämfört med motsvarande i kap 2 är att om Rakel 
avvecklas kommer avskrivningstakten att öka avsevärt för de anläggningstillgångar 
som nyttjas i nuvarande Rakel men som inte kan föras över till Rakel G2. 
Intäkterna har prognostiserats något lägre utifrån viss försiktighet kring framtida 
nivå efter ett beslut om avveckling. Vidare är det ett antagande om att 
kommunöverenskommelsen förlängs till och med år 2025. 

Rakelverksamheten  
prognos 2022-2024  
(mnkr) 

 2020 
Utfall 2021 2022 2023 2024 

Summa intäkter 603 580 580 580 580 
Summa kostnader 586 615 655 650 610 
Anslag för kompensation för sänkt 
avgift för kommuner 
(samverkanstillägg) 27 27 27 27 27 
Årets resultat  44 -8 -48 -43 -3 
Ingående balanserat resultat 293 337 289 191 68 
Utgift investering o etablering G2 steg 1 0 40 50 80 0 
Ackumulerat resultat 337 289 191 68           65 

 

Under budgetunderlagsperioden kommer det fortfarande att finnas ett 
ackumulerat överskott som täcker de ökade kostnaderna för avskrivningar men 
från och med 2026 prognostiseras det uppstå underskott som behöver finansieras 
med anslag. Behovet av anslag för avveckling av Rakel under 2026-2030 bedöms 
uppgå till 425 mnkr. 

Som redovisas i svar på regeringsuppdrag kommer införande av Rakel G2 
innebära stora investeringskostnader och initiala underskott i driften som medför 
att MSB behöver anslagsmedel i motsvarande utsträckning. Nedanstående tabell 
visar underskott i drift och investeringar som föreslås finansieras med anslag.  

Rakel G2 2022 2023 2024 

Anslagsbehov för finansiering av underskott i drift *) 20 50 565 

Anslagsbehov för finansiering av investeringar  10 880 910 

 
*) omfattar ej anslagsbehov kopplat till delredovisning Rakel G2 steg 1. 
 
För åren 2025-2027 uppskattas ytterligare behov av anslagsmedel till 3 820 mnkr. 
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Sammanfattningsvis innebär ett beslut om Rakel G2 som ersättare, enligt MSB:s 
förslag, att MSB behöver anslagmedel både under budgetunderlagsperioden men 
också under många kommande år därefter. Anslagslagsbehovet avser medel för 
att: 

- avveckla nuvarande Rakel 
- för drift av Rakel G2 steg 1 
- initial drift av Rakel G2 som ersättare till nuvarande Rakel och för 

inledande investeringar i Rakel G2 

Utöver ovanstående påverkan på avgiftsintäkter och anslagsbehov innebär ett 
beslut om införande av Rakel G2 i enlighet med MSB:s förslag även att 
nedanstående ekonomiska tabeller i budgetunderlaget förändras.  

Samhällsinvesteringar 
Beslut om Rakel G2 innebär omfattande investeringar under många år. 
Nedanstående tabell visar hur MSB:s totala omfattning av samhällsinvesteringar 
beräknas om Rakel G2 beslutas. Tabellen omfattar endast de investeringar som 
beräknas genomföras till och med 2024.  

 

(tkr) 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Beräkn. 
2023 

Beräkn. 
2024 

Beräkn. 

Anskaffning och utveckling av 
nya investeringar           
Rakel inkl Rakel steg 1 generation 2 226 795 154 100 108 300 145 000 60 000 
Rakel G2     10 000 880 000 910 000 

Summa utgifter för 
anskaffning och utveckling 226 795 154 100 118 300 1 025 000 970 000 
Varav investeringar i AT           
Maskiner, inventarier och 
installationer 226 795 154 100 108 300 145 000 60 000 
Summa varav investeringar i AT 226 795 154 100 108 300 145 000 60 000 
Finansiering           
Anslag 2:4 ap 5 0 0 0 0 0 
Låneram för samhällsinvesteringar 226 795 114 100 58 300 65 000 60 000 
Övrig finansiering (balanserat 
överskott nuvarande 
Rakelverksamhet) 0 40 000 50 000 80 000 0 
Rakel anslag 0 0 10 000 880 000 910 000 

Summa finansiering av 
anskaffning och utveckling 226 795 154 100 118 300 1 025 000 970 000 

Vidmakthållande av befintliga 
investeringar           
Beredskapstillgångar 33 242 39 375 46 000 41 000 33 000 
Summa utgifter för 
vidmakthållande 33 242 39 375 46 000 41 000 33 000 
Varav investeringar i 
anläggningstillgångar           
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Beredskapstillgångar 33 242 39 375 46 000 41 000 33 000 
Summa varav investeringar i AT 33 242 39 375 46 000 41 000 33 000 
Finansiering           
Anslag 2:4 ap 5 Krisberedskap 17 739 31 375 30 000 29 000 21 000 
Låneram för samhällsinvesteringar 15 503 8 000 16 000 12 000 12 000 
Summa finansiering av 
vidmakthållande 33 242 39 375 46 000 41 000 33 000 
Totala utgifter för 
anskaffning, utveckling och 
vidmakthållande av 
investeringar 260 037 193 475 164 300 1 066 000 1 003 000 

Totalt varav investeringar i 
anläggningstillgångar 260 037 193 475 164 300 1 066 000 1 003 000 

 

Låneram för samhällsinvesteringar 
Eftersom Rakel G2 föreslås finansieras med anslag påverkar inte dessa 
investeringar lånebehovet. Däremot innebär ett beslut om införande av Rakel G2 
också beslut om avveckling av nuvarande generation Rakel. Vidare medför det att 
värdet av återstående anläggningstillgångar kommer skrivas av i snabbare takt och 
ha värde noll vid slutet av 2027. Vid beslut om Rakel G2 minskar således MSB:s 
behov av låneram för samhällsinvesteringar under budgetunderlagsperioden.  

Låneram och räntor för 
samhällsinvesteringar (tkr) 

2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

IB lån i Riksgäldskontoret 1 254 000 1 326 000 1 241 000 1 067 000 901 000 
Nyupplåning 297 000 145 000 74 000 77 000 72 000 
Amortering 225 000 231 000 248 000 243 000 218 000 
UB lån i Riksgäldskontoret 1 326 000 1 241 000 1 067 000 901 000 755 000 
Beslutad/föreslagen låneram 1 550 000 1 550 000 1 200 000 1 000 000 850 000 
Beräknad ränteutgift 0 0 0 0 0 
Finansiering av räntor och 
avskrivningar           
Anslag 2:6 MSB:s förvaltningsanslag 17 000 18 000 17 000 18 000 19 000 
Avgiftsintäkter Rakel 208 000 213 000 231 000 225 000 199 000 

 

Bemyndigande 
MSB föreslår anslagsfinansiering av investeringarna i Rakel G2 de inledande åren 
till och med 2027. Det innebär att MSB behöver ett bemyndigande för att kunna 
inteckna kommande års anslag. I nedanstående prognos över bemyndigande har 
MSB bedömt att samtliga investeringar som kommer medföra anslagsutfall 
kommer att beställas under 2022. Det är en mycket snäv tidsram varför det 
verkliga utfallet kan komma att avvika från denna bedömning. Slutåret för 
utestående åtaganden är 2027. 
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Utgiftsområde 6, Nytt 
Rakelanslag (tkr) 

2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 och 
senare 

Beräkn. 

Ingående åtaganden     0 - -   

+ Nya åtaganden     4 227 000 - -   

- Infriade åtaganden     0 -876 000 -908 000 -2 443 000 

Utestående åtaganden vid 
årets slut 

0 0 4 227 000 - -   

Tilldelad/föreslagen 
bemyndiganderam 

    4 300 000 - -   

 
 
 
 
 
 
 




