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Stöd till kommunen för att öka förmågan
att samverka och leda
Tekniskt stöd för kommunal ledning och räddningstjänst

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
är ansvarig myndighet för arbetet att stödja landets kommuner när det
gäller åtgärder som främjar deras förmåga att samverka och leda vid
allvarliga samhällsstörningar. Stödet riktar sig till kommunala
ledningsplatser, räddningstjänstens ledningsplatser
(räddningscentraler) och samverkanscentraler (flera samlokaliserade
aktörer).

Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap, ju bättre
kommunerna är på att hantera kriser, desto bättre blir hela samhällets
på att hantera kriser. Det ligger därför i såväl kommunernas som
statens intresse att den kommunala krisberedskapen utvecklas.
Kriterier för stöd
Följande författningar ska i tillämpliga delar innehållas för att MSB ska
ge tekniskt stöd:
•

Lagen (SFS 2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap

•

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

•

Förordningen (SFS 2006:637) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap

•

Krav i enlighet med kommunöverenskommelsen 2013-05-
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Kommunen
• Kommunen ska analysera vilka
extraordinära händelser som
kan inträffa i kommunen och hur
dessa händelser kan påverka
den egna verksamheten.
Resultatet av arbetet ska
värderas och sammanställas i en
risk- och sårbarhetsanalys.
(MSBFS 2015:5)
• Kommunen ska ha ett fastställt
styrdokument för kommunens
arbete med krisberedskap
• Kommunen ska kunna samverka
lokalt och regionalt med
samverkande aktörer vid
allvarliga samhällsstörningar.
• Kommunen ska ha en teknisk
uthållighet enligt de
rekommendationer och
indikatorer som är aktuella.

Räddningstjänsten
• Ska ha ett handlingsprogram för
räddningstjänst. I programmet
ska anges målet för kommunens
verksamhet samt de risker för
olyckor som finns i kommunen
och som kan leda till
räddningsinsatser. I
programmet skall också anges
vilken förmåga kommunen har
och avser att skaffa sig för att
göra sådana insatser.
• Ska kunna samverka lokalt och
regionalt med samverkande
aktörer vid allvarliga
samhällsstörningar.
• Ska ha en teknisk uthållighet
enligt de rekommendationer och
indikatorer som är aktuella.

Extraordinär händelse
• Med ”extraordinär händelse”
avses en sådan händelse som
avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning
eller överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner.

Ansökan om stöd

Robusthetshöjande åtgärder

En ”Ansökan om stöd till nn ledningsplats” skickas till berörd

Data- och telekommunikationssystem förutsätts fungera även vid
en allvarlig samhällsstörning. En
tillförlitlig försörjningssäkerhet av
dessa system prioriteras. För
samverkan med andra aktörer, skall
lokaler för ledning vara utrustade
med goda kommunikationsmöjligheter.
Ledningsplatsens kärna med dess
olika tekniska system för IT, tele,
och radiokommunikation utgör
exempel på prioriterade anläggningsdelar som kräver reservkraftsförsörjning.

länsstyrelse för yttrande med bedömning från ett regionalt perspektiv.
Länsstyrelsen skickar ansökan med sitt yttrande vidare till MSB.
Ansökan utformas så att tänkt förmågehöjning framgår.
Länsstyrelsen kontrollerar om kommunen/förbundet uppfyller de
kriterium som finns uppsatta enligt ovan, samt att respektive
länsstyrelses krav på att länsspecifika överenskommelser är uppfyllda.
MSB utför därefter en kostnadsfri förstudie/åtgärdförslag tillsammans
med aktören för att utveckla aktörens förmåga att samverka och leda.
Processen

Kommunikation och
beslutsstöd

Stödets omfattning
MSB stödjer kommuner genom att föreslå och ge statsbidrag till
tekniska åtgärder som ökar förmågan att leda och samverka. Stödet ges
för kommunens och räddningstjänstens ledningsplatser samt till
samverkanscentraler där flera aktörer är samlokaliserade.
Statsbidrag kan uppgå till maximalt 50 % av åtgärdskostnaderna.
Stödet riktar sig till nedanstående katagorier:

•
•

Lokaler för ledning, samband och information inkl teknik
Teknisk infrastruktur och dess lokaler, inkl reservkraft,
larm, skal- och brandskydd

•
•

Teknisk plattform för kommunikation
Teknisk plattform för beslutsstöd

Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för skyddsoch säkerhetsmyndigheter i Sverige.
Systemet är robust och säkert att
det fungerar även vid störningar i
andra system och kan användas vid
alla typer av olyckor och
extraordinära händelser.
Beslutsstöd är ett samlingsbegrepp
för olika funktioner som framför allt
syftar till till att stödja effektivt
beslutsfattande genom relevant
information. Aktörens samlade
information kan hanteras genom
RIB – Integrerat beslutsstöd samt
genom WIS – skyddat webbaserat
informationssystem

Gemensamma grunder för
samverkan och ledning
Ett sätt att tänka – arbetssätt och ett
sätt att göra
Gemensamma grunder är resultatet
av ett brett samarbete mellan
aktörer inom ramen för Projekt
Ledning och samverkan
Varje aktör ansvarar för att
implementera de gemensamma
grunderna i sin egen organisation.
MSB kommer dock att erbjuda stöd.
Det stödet kan till exempel bestå i
att erbjuda utbildningar,
utbildningsmaterial och övningar
som utgår ifrån kunskapsmålen

Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Tfn: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 25
registrator@msb.se
www.msb.se

Kontaktpersoner:
Ulf Nyberg
Tfn: 010-240 50 81
Mobil: 073-026 14 13
ulf.nyberg@msb.se

Lars Berg
Tfn: 010-240 52 41
Mobil: 070-565 36 40
lars.berg@msb.se

