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Välkomna!



Agenda

• Detta gäller alltid för projekten

• Nationell risk och 

förmågebedömning 2021

• Inriktning 2022-2023

• Riktad satsning 

försörjningsberedskap

• Ansökningsblanketten

• Detta händer nu

• Frågor? 



Anslag 2:4 detta gäller alltid  

• Utvecklingsprojekt 1-3 år

• Åtgärder väl avgränsade samt uppföljningsbara 

• Behovsanalys

• Ansvarsprincipen gäller! Obs regeringsuppdrag. 

• Samverkan 

• Åtgärder hos en aktör om väsentlig betydelse för krisberedskapen 

• Systembyggande –effekter på samhällets samlade beredskap eller förmåga att 

hantera kriser och dess konsekvenser  

• Åtgärdsområde som lyfts i inriktningen 

• Slutföra redan påbörjade projekt 



Inriktningen bygger på aktörernas analyser

Risk- och 
sårbarhets-analys

Nationell risk- och 
förmåge-

bedömning
2:4 anslag

Aktörerna identifierar brister MSB sammanställer MSB finansierar åtgärder 

utifrån identifierade behov

MSB utvärderar



NRFB 2021
Fredrik Lundgren
Enheten för strategisk analys
Projektledare Nationell risk- och förmågebedömning 2021



Om regeringsuppdraget och rapporten NRFB

• ”I syfte att stärka krisberedskap och civilt försvar redovisa en 

analys av särskilt allvarliga hot, risker och sårbarheter. 

Analysen ska beskriva utvecklingsmönster samt pågående 

och planerade åtgärder och göras på övergripande nivå och 

för respektive område.”

• Lämnades till regeringen 28 maj 2021

• MSB delar även NRFB med länsstyrelserna och andra 

bevakningsansvariga myndigheter, Försvarsmakten samt 

ytterligare utvalda myndigheter bland dem som lämnat RSA. 

• Arbetet med distribution sker just nu.



Nyheter avs. själva rapporten NRFB 2021

• Ny struktur i rapporten, vi lyfter fram civil beredskap som 

samlande paraply för krisberedskap och civilt försvar

• Separerar grundförutsättningar och centrala förmågor för 

aktörsgemensam hantering

• Ökar omfånget på rapporten, men skarpare prioriteringar av 

antalet åtgärdsförslag

• Även en populärversion (kommande) riktad till allmänhet 

och media, publiceras på msb.se/nrfb



Hoten och riskerna

• Väpnat angrepp

• Hybridhot

• Antagonistiska hot

• CBRNE/Farliga ämnen

• Naturhot

• Olyckor med stora konsekvenser

Källa: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten



Viktiga medskick (samlad bedömning)

• Samverkan och ledning

• Samhällsviktig verksamhet – försörjningsberedskap och 

personalförsörjning

• Informations- och cybersäkerhet samt säkerhetsskydd

• Allmänhetens beredskap och försvarsvilja

• Lokala perspektivet (kommunernas beredskap)

• Förmågan till värdlandsstöd

• Översyn av lagstiftning för sammanhängande beredskap



Inriktning för 2022-2023 

Vad är nytt? 

• Ny struktur 

• Ingen hemlig bilaga 

• Riktad satsning FFO och 

näringsliv  

• Verksamhetslogik och 

effektkedjor 



Prioriterade 
områden 

• Samverkan och ledning

• Kommunikation till allmänheten 

• Hantering av resurser

• Farliga ämnen CBRNE



Grundförutsättningar
och nivåer

• Sammanhängande planering

• Övning

• Säkra kommunikationer

• Lokal och regional nivå



Riktad satsning försörjningsberedskap  

• Delvis färdigformulerad ansökan 

• Mål i olika steg kan anpassas 

• Nätverksträffar hos MSB 

• Näringsliv respektive FFO 



Näringslivsprojektets 
mål 

• Öka kunskapen 

• Identifiera samhällsviktig 

verksamhet 

• Identifiera åtgärder 

• Ta fram en plan för 

samverkan om krig i närtid



FFO-projektets mål 

• integrera 

frivilligperspektivet som 

förstärkningsresurs 

• vidta nödvändiga åtgärder 

för personalförsörjning 

• säkerställa 

mottagarkapaciteten 

• vidmakthålla kompetens 

och engagemang över tid



Om ansökningsblanketten

Del 1 – Projektöversikt 

Del 2 – Projektets förutsättning

Del 3 – Projektets resultat

Del 4 – Projektets genomförande

Del 5 – Budget (separat flik)

Del 6 – Bilaga Övning (separat flik)



Några nyheter

• Verksamhetslogik

• Budgetfliken



Verksamhetslogik

• ESV:s vägledning och webbutbildning

• Stöd för att beskriva projektet och dess väntade effekter

Resurser

(vad behövs för 
att genomföra 

projektet)

Aktiviteter

(vilka uppgifter 
ska genomföras 

i projektet)

Prestationer

(vad ska 
projektet 
leverera)

Effekt på 
kort sikt

(vad väntas 
prestationerna 

leda till)

Effekt på 
lång sikt 

(vad väntas de 
kortsiktiga 

effekterna leda 
till)

Slutmål

(samhällets 
beredskap har 

stärkts)



Exempel - verksamhetslogik



Budgeten fylls i på nytt sätt

• En tabell för varje kostnadsslag (lön, extern tjänst, resa osv)

• Varje kostnad ni anger i de olika tabellerna summeras till 

Projektbudgeten



Budgetfliken fylls i på nytt sätt



Budgetfliken fylls i på nytt sätt



Exempel - budget



Praktiska tips och funktioner 

när ni fyller i blanketten

Kl. 10.00

Anmäl er till

anslag2-4@msb.se

Webbinarium 17 
juni

mailto:anslag2-4@msb.se


Vad händer 
nu? 

• 2 juni informationstillfälle och 

utlysning

• 17 juni webinarium ansökan 

• Juni, aug, sep dialogmöten  

• 30 sep sista dag för ansökan

• Januari beslut om tilldelning



Frågor?

Skriv dina frågor i chatten.

Anslag2-4@msb.se

Finansiering och anslag 2:4 

Krisberedskap (msb.se)

mailto:Anslag2-4@msb.se
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/finansiering/

