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MSB:s Inriktnings- och 

Prioriteringsfunktion (IPF)  

MSB kan ge stöd till kommunala 

räddningstjänstorganisationer och länsstyrelser då 

lokala och regionala resurser för räddningsinsatser 

inte räcker till vid en större händelse, eller flera 

parallella händelser. Stödet består av inriktning och 

prioritering av nationella och internationella 

förstärkningsresurser samt mäkling av resurser för 

räddningsinsatser mellan olika delar av landet. 

Inför sommaren 2019 har MSB vidareutvecklat det som kallas 

inriktnings- och prioriteringsfunktion (IPF) och som användes 

under skogsbränderna 2018. IPF:ens uppgift är att mäkla och 

samordna resurser för räddningsinsatser samt att inrikta och 

prioritera nationella och internationella förstärkningsresurser 

till stöd för länsstyrelser och kommunala 

räddningstjänstorganisationer.   

På detta sätt förenar IPF:en två roller enligt nedan: 

 

 

MSB kan ge detta stöd när de lokala och regionala resurserna 

för räddningsinsatser inte räcker till. Skulle sådant stöd 

behövas, kontakta MSB TiB: tib@msb.se.  

När och hur får vi stöd? 

När du som kommunal 

räddningstjänstorganisation, eller 

länsstyrelse, inte har tillräckliga 

räddningstjänstresurser för att 

hantera en räddningstjänst-

händelse och den vanliga 

samverkan med närliggande 

kommuner, räddningstjänster och 

länsstyrelser inte kan ge det stöd 

som er verksamhet behöver, kan ni 

efterfråga stöd av MSB.  

MSB kan stödja dels med 

förstärkningsresurser, och dels 

med samordning och 

resursmäkling. MSB kan också 

skicka samverkanspersoner för att 

representera MSB på plats. Ni 

begär stöd genom att kontakta 

MSB TiB: tib@msb.se, tel: 054- 

150 150, och beskriva vilka behov 

ni har. 

MSB TiB är alltid första ingång till 

MSB oavsett ärende.  

Länsstyrelsernas roll 

Länsstyrelsen ska vid en 

krissituation, i egenskap av 

geografiskt områdesansvarig, vara 

en sammanhållande funktion 

mellan lokala aktörer och den 

nationella nivån. Länsstyrelsen ska 

även efter beslut av regeringen 

prioritera och inrikta statliga och 

internationella resurser som ställs 

till förfogande.  

Räddningsledare ska därför 

använda samverkan mellan 

räddningstjänster och länsstyrelse i 

första hand, innan man kontaktar 

MSB för stöd. 
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IPF är en funktion som består av de förmågor som finns till 

vardags på MSB, och som vid behov, förstärks med 

kompetens från räddningstjänstorganisationer och 

länsstyrelser.  

Efter den första initiala kontakten med MSB:s TiB, kommer ni 
som Länsstyrelse eller Räddningstjänstorganisation att kunna 
ha direktkontakt med IPF genom mail och telefon.  
 
Länsstyrelserna kommer även att ha en samverkansperson på 
plats för att underlätta kommunikation och samordning 
mellan aktörerna. 
 
Mäkla och samordna räddningstjänstresurser 

MSB har i sin instruktion ett uppdrag att stödja myndigheters 

samordning av åtgärder och effektiv användning av 

samhällets samlade resurser och internationella 

förstärkningsresurser, vid en kris eller höjd beredskap. I detta 

ingår att ha förmåga att hantera snabba förfrågningar om 

resurser, spontant anmälda resurser från exempelvis 

frivilligorganisationer, samt att matcha tillgängliga resurser i 

samhället mot aktörers behov på bästa sätt. IPF:en bidrar till 

detta övergripande uppdrag genom att vid behov kunna 

mäkla resurser för räddningsinsatser mellan olika 

räddningstjänstnoder vid en händelse. 

Räddningstjänstnoderna kommer sannolikt inledningsvis att 

vara formerade efter ledningscentraler samt länsindelningar 

(beroende på hur det är organiserat i olika delar av landet). 

Noderna kommer att behöva samordna sig i maximalt 15 

noder i dialog med sina länsstyrelser. IPF:ens kontakt med 

noderna sker kontinuerligt för att förmedla lägesbild, svara på 

frågor, motta behovsframställan, inventera tillgängliga 

resurser samt mäkla resurser mellan erbjudande och 

mottagande räddningstjänstnoder. Detta sker både mellan 

IPF och enskild nod samt vid samverkanskonferenser med alla 

noderna. I detta arbete är länsstyrelserna alltid underrättade 

och deltar i mån av behov. 

Inriktning och prioritering av förstärkningsresurser 

I IPF:en kommer MSB även att kunna inrikta och prioritera 
sina egna förstärkningsresurser samt internationella resurser, 
som exempelvis brandflyg från EU-samarbetet, utefter var 
behovet är som störst. IPF:en håller kontakt med 
räddningsledare eller andra utsedda personer för att få en 
samlad aktuell lägesbild av situationen i de drabbade 
områdena. Utefter detta tar IPF:en fram förslag på inriktning 
och prioritering av förstärkningsresurser (materiel och 
personal) till såväl drabbade områden som andra områden.  

MSB:s depåer och 

helikoptrar för skogsbrand 

MSB har 24 skogsbranddepåer 

strategiskt utplacerade över landet. 

Depåerna utgörs av ett 

containersystem och innehåller slang, 

motorsprutor och sexhjuling med 

släp.  

MSB har även upphandlat 10 

helikoptrar för skogsbrandsläckning. 

Helikoptrarna har en kapacitet på runt 

1000l vatten. Under säsongen 

anpassas beredskapsnivå och 

positionering efter rådande riskbild.  

MSB förstärkningsresurser för 

skogsbränder begärs dygnet runt via 

TiB. 

 

MSB:s förstärkningsresurser 

MSB har förstärkningsresurser till 

stöd för räddningstjänster i form av 

utrustning och personal. Resurserna 

är främst avsedda för nationellt bruk, 

men kan vid behov också användas 

internationellt.   

 

MSB har förstärkningsresurser för: 

 

 Skogsbrand 

 Översvämning 

 Oljeutsläpp 

 CBRN 

 Sök och räddning 

 Samverkan och ledning 

 Värdlandsstöd 

 Ambulansflyg 

 Att bistå personer med 

hemvist i Sverige som 

drabbas av en allvarlig 

händelse utomlands 
 

För mer information om MSB:s 

förstärkningsresurser, se: 

https://www.msb.se/sv/Insats--

beredskap/Hantera-olyckor--

kriser/Forstarkningsresurser/ 
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