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Förord
Även detta verksamhetsår har myndighetens arbetsuppgifter på olika sätt präglats av 
coronapandemin, samtidigt som stora utvecklingsarbeten genomförts eller påbörjats. 

MSB:s operativa hantering av samhällsstörningar bedöms ha bidragit till en 
god nationell beredskap och en mer effektiv samlad nationell hantering av den 
 pågående pandemin. Genom insatser med nationella förstärkningsresurser har 
MSB stärkt andra ansvariga aktörer vid olika typer av  samhällsstörningar. MSB 
har,   delvis genom samverkan med RescEU, kunnat erbjuda flygande förstärknings
resurser för skogsbrandssläckning vid 77 insatser till stöd för ansvariga kommuner. 
Detta bedöms ha bidragit till en mer effektiv skogsbrandsbekämpning. 

Genom den internationella insatsverksamheten har MSB bidragit till en mer 
effektiv internationell respons vid kriser och konflikter samt en utvecklad kris
hanteringsförmåga i andra länder. Etableringen av EU:s beredskapslager för sjuk
vårds materiel i Kristinehamn bidrar till att öka den medicinska beredskapen inom 
EU. MSB ser ett fortsatt stort behov av att utveckla myndighetens operativa verk
samhet, bland annat utifrån de lärdomar som gjorts under pandemin. Ett  viktigt 
område i detta sammanhang är att fortsätta arbeta med den samlade nationella 
kommunikationen vid kriser.

Reformeringen av kommunal räddningstjänst fortsätter, genom implementering 
av ny lag om skydd mot olyckor. MSB har bidragit till ökad förmåga inom området 
genom inriktningar, handlingsplaner, föreskrifter och handböcker som stöd till 
aktörerna. Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst är utvecklat 
och utbildning för att underlätta införandet har tagits fram under året. Områdets 
utökade lagstadgade uppgifter kräver ytterligare utvecklingsarbete och fortsatta 
satsningar för att säkerställa en positiv utveckling i samhället. 

MSB bidrar tillsammans med andra myndigheter för att förebygga användningen av 
sprängämnen i samband med gängkriminalitet och också i syfte att förhindra terrorism.

Myndigheten har fördelat medel till kommuners arbete med att anpassa sam hället 
för att förebygga och hantera naturolyckor. Behovet av förebyggande insatser för 
klimatanpassning förväntas öka under de kommande åren på grund av identifie
rade behov, som en konsekvens av beräknade klimatförändringar.



MSB bidrar till att samhällets informationshantering blir säkrare och mer mot
ståndskraftigt mot itincidenter och cyberangrepp, bland annat genom utbildningar, 
vägledningar och metodstöd. Vid större itincidenter erbjuds stöd till samhället 
genom att sprida information och varna om sårbarheter, hot och risker inom it 
säkerhet. Det systematiska informationssäkerhetsarbetet i offentlig sektor utvecklas 
och genom verktyget Infosäkkollen som lanserades under året finns nu en nationell 
lägesbild, och förutsättningar för ett nytt verktyg för konkret och anpassat stöd. 
Utveckling av ett myndighetsgemensamt center för cybersäkerhet pågår. Samhälls
viktig verksamhet kräver säkra, tillgängliga och robusta kommunikationslösningar 
samt god ledningsförmåga, även där pågår utvecklingsarbeten.

Det finns fortsatt stora behov och utmaningar i samhället kopplat till informations 
och cybersäkerhet till följd av den snabba teknikutvecklingen.

MSB:s arbete med beredskap för kriser och krig bedöms ha bidragit till en ökad 
förmåga inom området, dels genom samlade inriktningar och dels genom stöd till 
och övning av aktörerna. Myndigheten har under året arbetat intensivt tillsammans 
med Försvarsmakten för att ta fram en inriktning för den samman hängande plane
ringen för totalförsvaret. Inom området sker ett omfattande utvecklings arbete för 
att få de olika delarna i systemet på plats. MSB bedömer att det krävs omfattande 
insatser under de kommande åren för att säkerställa en  positiv utveckling inom 
verksamhetsområdet.

Det har varit en utmaning att värna ett hållbart arbetsliv under en pandemi där 
många arbetar hemifrån under lång tid. Tre temperaturmätningar för att följa upp 
arbetsmiljön har genomförts. 

Charlotte Petri Gornitzka 
Generaldirektör
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Om MSB
Det här avsnittet ger en överblick över myndighetens uppdrag 
och organisatoriska uppbyggnad.

Myndigheten för samhällsskydd och bered
skap (MSB) har ansvar för frågor om skydd 
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, 
i den utsträckning inte någon annan myndig
het har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, 
under och efter en olycka, kris, krig eller krigs
fara. Se utdrag ur myndighetens instruktion 
i faktarutan nedan. 

Myndigheten är indelad i åtta avdelningar 
och ett kansli. Vid myndigheten finns även 
en internrevision. Verksamhet bedrivs i 
Karlstad, Stockholm och Kristinehamn samt 
utbildningsverksamhet i Revinge, Rosersberg 
och på Sandö. Vid utgången av 2021 var 
1 211 personer anställda på MSB. 

Av myndighetens instruktion (2008:1002) framgår att MSB bland annat ska:
• utveckla och stödja arbetet med civilt försvar 
• utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande 

i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder 
• arbeta med och verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer för att förebygga 

och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara 
• bidra till att minska konsekvenser av olyckor, kriser, krig och krigsfara
• följa upp och utvärdera samhällets arbete med krisberedskap och civilt försvar
• se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde
• företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan 

civila och militära behov av samhällets resurser om inte något annat följer av annan författning
• stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma 

omvärldsutvecklingen inom området och ansvara för att Sverige har en nationell funktion med 
uppgift att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter.
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Figur 1. Organisationsskiss över Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten leddes under 2021 av 
vikarierande generaldirektör Camilla 
Asp. Charlotte Petri Gornitzka tillträdde 
som generaldirektör (GD) 10 december 
2021 och signerar denna årsredovisning. 
Samtidigt tillträdde Camilla Asp rollen 
som överdirektör (ÖD) för MSB.

Bild på överdirektör Camilla Asp (till vänster) och general-
direktör Charlotte Petri Gornitzka (till höger).
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Förklaringar till årsredovisningen
I det här avsnittet förklaras hur årsredovisningen är uppbyggd 
och presenterad. Vi förklarar även hur vår verksamhet är indelad, 
hur vi fördelar kostnader och intäkter samt bedömer resultat.

Årsredovisningen utgår från de krav som ställs 
i förordning (2000:605) om års redovisning 
och budgetunderlag (FÅB).

Resultat redovisas och kommenteras enligt 
FÅB i förhållande till:

• de uppgifter som framgår av 
myndighetens instruktion

• mål och återrapporteringskrav 
i regleringsbrevet

• vad regeringen har angett i annat beslut.

Resultatredovisning
I den löpande texten redovisas genomförd 
verksamhet och dess resultat. Samman fattande 
resultatbedömning framgår i en ruta i början 
av respektive områdesavsnitt. Den utgår ifrån 
en sammanvägning av utfall från prestationer 
och i de fall det är möjligt uppnådd effekt. 
Även interna utvärderingar och resultaten 
från indikatorer används som utgångspunkt 
för bedömningen. Indikatorerna redovisas 
antingen i särskilda rutor, tabeller eller löptext.

Bedömningarna görs utifrån följande tre nivåer:

• God: Området uppnår ett gott resultat 
där myndigheten ser en klar förbättring, 
eller generellt håller en hög nivå. 
Myndig heten ser endast ett fåtal behov 
av förbättringar, men strävar efter att 
bibehålla ett gott resultat.

• Tillfredsställande: Området bedöms 
överlag ha uppnått ett bra resultat, men 
flera behov av utveckling finns.

• Inte tillfredsställande: Området bedöms 
inte ha uppnått tillfredsställande resultat 
och har behov av omfattande utveckling.

Några styckkostnader kommer inte redovisas 
då myndigheten har gjort bedömningen att 
det inte tillför något värde eftersom MSB 
inte är en ärendetung myndighet.

För statistikunderlag redovisas individ
baserad statistik nedbrutet på kön i de fall 
det är möjligt. Om det inte bryts ned på 
kön har MSB antingen inte haft tillgång till 
könsbaserad statistik eller att redovisningen 
skulle kräva hantering av personuppgifter 
som myndigheten inte har rätt att behandla. 
Utfallen för 2021 jämförs med åren 2020 
och 2019. Om det är relevant för analys av 
trender görs även jämförelser över en längre 
tid. Om någon förutsättning ändras så att 
det är missvisande att jämföra utfallen mellan 
åren, eller i de fall könsbaserad statistik 
saknas, förklaras det i texten eller i en not 
direkt under tabellen.

MSB:s samlade resultat
I det här avsnittet beskrivs övergripande 
myndighetens samlade verksamhetsresultat 
samt ekonomiska resultat.
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Förklaringar till årsredovisningen

Pandemins påverkan
Det här avsnittet är en sammanfattning av 
det arbete som MSB har bedrivit under 2021 
med anledning av pandemin. Syftet är att ge 
en övergripande bild, dels vad gäller MSB:s 
bidrag till samhällets hantering av pandemin, 
dels vad gäller hur pandemin har påverkat 
MSB som myndighet och dess verksamhet 
i stort. Avsnittet kan ses som en fortsättning 
på förra årets årsredovisnings kapitel om 
pandemins påverkan.

Områden
Med utgångspunkt i myndighetens uppdrag 
delar styrmodellen in MSB:s arbete i fyra 
områden:

• Skydd mot olyckor.
• Operativ hantering av samhällsstörningar.
• Cybersäkerhet och säkra kommunikationer.
• Beredskap för kriser och krig.

Det är utifrån dessa fyra områden som 
verksamheten beskrivs och bedöms. Även 
myndighetens intäkter och kostnader är 
fördelade utifrån dessa fyra områden. I 
vissa fall där verksamhet är uppdelad på 
flera områden redovisas den samlat för att 
underlätta för läsaren.

Särskild återrapportering
MSB:s regleringsbrev för 2021 specificerar 
ett antal återrapporteringar och uppdrag 
med redovisning i årsredovisningen. Några 
av dessa återfinns i avsnittet Särskild åter
rapportering, medan andra presenteras 
i avsnittet för sitt verksamhetsområde. 
Tabell 1 specificerar var i årsredovisningen 
återrapporteringskrav och uppdrag återfinns.

Finansiell redovisning
Under den finansiella redovisningen återfinns 
myndighetens resultaträkning, balans räkning, 
anslagsredovisning, bemyndigande redovisning, 
finansieringsanalys och noter samt en samman
ställning över väsentliga uppgifter.

Intern styrning och kontroll
Myndighetens verksamhet omfattas av 
förordning (2007:603) om intern styrning 
och kontroll. I detta avsnitt redovisas general
direktörens bedömning av om den interna 
styrningen och kontrollen varit betryggande 
under den period årsredovisningen avser.

Bilaga 1
I Bilaga 1 redovisas uppgifter i tabellform som 
kompletterar den redovisning som gjorts 
under respektive verksamhetsområde.

Tabell 1. MSB:s återrapporteringskrav och uppdrag i årsredovisningen 2021

Återrapporteringskrav enligt regleringsbrev Kapitel Sida

1. Informationspåverkan Operativ hantering av samhällsstörningar 55

2. Olycksförebyggande arbete och räddningsinsatser Skydd mot olyckor 37

4. Anslag 1:10 Klimatanpassning Skydd mot olyckor 39

5. Beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolycka Skydd mot olyckor 40

Övriga återrapporteringskrav Kapitel Sida

Funktionshinderspolitiken Särskild återrapportering 90



Resultat
redovisning
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MSB:s samlade resultat
Det här avsnittet är en sammanfattning av hela myndighetens verksamhet 
och ekonomiska resultat år 2021. 

Samlad resultatbedömning för MSB
MSB bedömer att myndigheten har  uppnått 
ett samlat tillfredsställande resultat för 
2021, i förhållande till regeringens upp-
drag och mål för myndigheten.

Bedömningen grundar sig på resultat-
redovisning för verksamhetsområdena, 
ekonomiska resultat och övrig relevant 
återrapportering. Utifrån samlade resultat 
bedömer MSB att verksamheten bidrar till 
att uppfylla målen för skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar.

MSB har tagit sig an många viktiga utvecklings
områden mitt i en utdragen pandemi. För
troendet för MSB bland allmänheten ökar 
stadigt sedan januari men är fortfarande inte 
uppe i samma nivå som 2020. MSB följer 
utvecklingen av allmänhetens förtroende för 
myndigheten kontinuerligt och fortsätter 
arbetet med att stärka bilden av MSB.

Under året har MSB haft ett mycket stort 
genom slag i media. De mest uppmärk
sammade frågorna har varit skogsbrands
beredskap, översvämningar, desinformation, 
itsäkerhet och krisberedskap. MSB har gjort 
85 proaktiva pressutskick, där vi fick genom
slag för cirka 70 procent. Inkomna frågor 
via presstjänsten under 2021 har varit 1 665 
stycken (jämfört med 2 083 under 2020).

Skydd mot olyckor
Under året har MSB arbetat med att öka sam
verkan för att stärka och utveckla för mågan 
 enligt förändringarna i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor, för en  effektivare kom
munal räddningstjänst, och i lag (2010:1011) 
om brandfarliga och  explosiva  varor i det 
före byggande arbetet. 2021 har MSB  bidragit 
till ökad aktörgemensam sam verkan med 
samordning av aktiviteter för inriktningar, 
handlings planer, föreskrifter och hand böcker. 
Områdets utökade lagstadgade uppgifter om
fattar ytterligare utvecklingsarbete och krav 
på satsningar. MSB konstaterar också att det 
finns tydliga utmaningar i samhället kopplat till 
det forts atta arbetet inom före byggande, natur
olyckor, räddnings tjänst och tillsyn. Införande 
av förändrade beredskapszoner runt de svenska 
kärn kraft verken har medfört fler uppgifter för 
MSB, mer medel att fördela och ökad sam
verkan med fler läns styrelser som omfattas av 
förändringarna i lagen om skydd mot olyckor. 

MSB har påbörjat implementeringen och fort
satt arbetet med ett enhetligt ledningssystem 
för kommunal räddningstjänst som omfattar 
medvetet beslutsfattande med snabb och öppen 
kommunikation för att leda och effektivt 
hantera räddningsinsatser. Till ledningssystemet 
finns ny utbildning som grund för utveckling 
av räddningsledning. MSB har också under 
året stöttat kommunal räddningstjänst i arbetet 
med att utveckla koncept och metoder inom 
området tillsyn för ett mer robust samhälle. 
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MSB:s samlade resultat

Inom utbildning har MSB erbjudit cirka 
1 500 utbildningsplatser för att säkerställa en 
likvärdig och grundläggande kompetens inom 
kommunal räddningstjänst samt bidragit till 
kompetensförsörjning och stärkt förmåga 
hos aktörer inom totalförsvaret. I samverkan 
med räddningstjänster har en inriktning och 
handlings plan i jämställdhet och mångfald 
tagits fram, med tre målbilder mot 2030.

MSB har ökat samverkan med andra myndig
heter för att förebygga användningen av spräng
ämnen i samband med gängkriminalitet och 
i syfte att förhindra terrorism.

Operativ hantering av 
samhällsstörningar
MSB:s operativa hantering av samhälls
störningar bedöms ha bidragit till en god 
 nationell beredskap och en mer effektiv 
 samlad nationell hantering av den pågående 
pandemin. Myndigheten har arbetat systema
tiskt och uthålligt med inriktning och sam
ordning under hela 2021. Nationella samlade 
läges bilder har regelbundet tagits fram och 
delats och MSB har varit en stödjande och 
pådrivande kraft i samverkan på nationell 
nivå genom olika samordningsaktiviteter. 
Att information till allmänheten ska vara sam
ordnad har varit en viktig del i detta. MSB 
har genomfört två regeringsuppdrag kopplat 
till pandemin. Dels uppdraget att samordna, 
stärka och utveckla kommunikations insatserna 
riktade till allmänheten med anledning av 
coronapandemin, dels uppdraget att genom
föra nationella informationsinsatser om 
 vaccination. MSB vill särskilt framhålla det 
goda samarbetet i genomförandet av upp

dragen som skett i samverkan med andra 
myndigheter och länsstyrelserna. Genom 
webbplatsen Krisinformation.se, med 
 information på 28 olika språk, har MSB 
särskilt bidragit till att en samlad information 
från myndigheter och regioner om bl.a. råd, 
rekommendationer, restriktioner, vaccin och 
vaccinationer tillgängliggjorts medborgarna. 

Genom insatser med nationella förstärknings
resurser har MSB stärkt andra ansvariga aktörer 
vid olika typer av samhälls störningar. MSB 
har utökat förmågan att stödja räddnings
insatser vid skogsbränder. För mågan består 
av bl.a. fyra skopande flygplan, varav två i 
EUberedskap och två i nationell beredskap, 
som under 2021 användes vid 77 insatser 
för att släcka bränder från luften. 

Under året har MSB genomfört ett stort antal 
internationella insatser, som dels stöttat i kris, 
dels stärkt biståndsländers egen förmåga 
att hantera kriser. MSB har lämnat stöd till 
internationellt humanitärt arbete genom 
insatser i 26 länder med resurser inom bland 
annat sjukvård, infrastruktur, boende och 
informationshantering. MSB har lämnat 
stöd till FN, EU och OSSE:s fredsfrämjande 
verksamhet genom insatser i 19 länder med 
resurser inom bland annat säkerhet/sjukvård, 
maritim säkerhet, konfliktförebyggande och 
minhantering. MSB har även genomfört 
resiliensinsatser av större omfattning i ett 
flertal länder för att stärka ansvariga aktörer 
att hantera kriser och katastrofer.

MSB ser ett fortsatt stort behov av att utveckla 
myndighetens operativa verksamhet, bland annat 
utifrån de lärdomar som gjorts under pandemin. 
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MSB:s samlade resultat

Cybersäkerhet och säkra 
kommunikationer
Under året har MSB arbetat för att  samhällets 
informationshantering ska bli säkrare och 
mer motståndskraftigt mot itincidenter och 
cyberangrepp genom att sprida information 
och varna om sårbarheter, hot och risker 
inom itsäkerhet samt samverkat med andra 
cybersäkerhetsmyndigheter och nätverk inom 
olika inriktningar. MSB har även hanterat 
och erbjudit stöd till samhället vid flera 
större uppkomna incidenter, bland andra 
ransomwareattacker och sårbarheter i väl
kända programvaror.

MSB har arbetat för att aktörer med ansvar 
för samhällsviktig verksamhet inom det civila 
försvaret ska kunna kommunicera med säkra, 
tillgängliga och robusta kommunikations
lösningar, samt ha en stärkt ledningsförmåga. 
MSB har möjliggjort SGSI för fler användare 
och därmed tillhandahållit säkra och robusta 
kommunikationer till fler aktörer.  Hanteringen 
av vädervarningar har underlättats genom 
att tillhandahålla WIS för involverade kris
beredskapsaktörer i samarbete med SMHI. 
Stödet till samhällsviktiga aktörers arbete med 
att  stärka förmågan att verka från ordinarie 
och  alternativ ledningsplats har stärkts, genom 
publicering av vägledning för ledningsplatser. 
MSB har även förbättrat prioriterade aktörers 
förmåga att leda genom stöttning av deras 
 arbete med att utveckla robusta lednings platser 
med uthålliga system för försörjning och 
informations delning samt utvecklat  koncept 
för mobila och alternativa ledningsplatser.

Under året har MSB stöttat samhället 
i att utveckla och öka medvetenheten 
med informations säkerhet genom riktade 
 utbildningar och vägledningar för metod
stöd inom det systematiska informations
säkerhets arbetet. MSB har även förbättrat 
systematiskt informationssäkerhetsarbete 
i offentlig sektor och skapat en nationell 
läges bild genom verktyget Infosäkkollen 
samt bidragit till en säkrare förvaltnings
gemensam digital infrastruktur genom att 

etablera ”Kompetens område Informations
säkerhet”, som förenklar för myndigheter 
att dela information med varandra. MSB 
konstaterar samtidigt att det finns stora 
 behov och utmaningar i samhället kopplat 
till informations och cybersäkerhet till 
följd av den ökande digitaliseringen.

Beredskap för kriser och krig
MSB:s arbete med beredskap för kriser och 
krig bedöms ha bidragit till en ökad förmåga 
inom området, dels genom samlade inrikt
ningar och dels genom stöd till och övning 
av aktörerna. Myndigheten har under året 
 arbetat intensivt tillsammans med Försvars
makten för att ta fram en inriktning för den 
sammanhängande planeringen för total
försvaret. Inom området sker ett omfattande 
utvecklings arbete för att få de olika delarna 
i systemet på plats. För att motsvara dagens 
behov sker systembyggande samt översyn av 
bland annat lagstiftning och det finansiella 
systemet. MSB bedömer att det även framgent 
krävs om fattande insatser för att säkerställa en 
positiv utveckling inom verksamhetsområdet.

Under året har MSB tagit fram en strategi för 
försörjningsberedskap och fortsatt utveckla 
näringslivssamverkan. Överenskommelserna 
mellan MSB och Sveriges Kommuner Och 
Regioner gällande regionernas arbete med civilt 
försvar och krisberedskap och kommunernas 
arbete med civilt försvar har reviderats och för
längts till och med år 2022. Fortsatt stöd har 
också getts till aktörerna för deras arbete med 
krisberedskap och civilt försvar i enlighet med 
överenskommelserna. Handbok i kommunal 
krisberedskap har utvecklats under året genom 
att ett antal nya kapitel har arbetats fram.

MSB har fortsatt gett stöd till aktörerna avse
ende kontinuitet i samhällsviktiga  funktioner 
och i dialog med ett 50tal aktörer har en 
uppdaterad lista tagits fram på samhälls
viktiga aktörer. MSB har i samverkan med 
representanter för andra myndigheter och 
organisationer tagit fram en ny definition 
av samhällsviktig verksamhet. 
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MSB:s samlade resultat

Totala kostnader 
och intäkter 2021
MSB:s totala kostnader (inklusive transfere
ringar) uppgår till ca 3,9 miljarder 2021 och 
finansieras huvudsakligen med anslag. 

Myndighetens verksamhet finansieras till 
73 procent av anslag (73 procent 2020) och 
25 procent med avgiftsintäkter (25 procent 
2020). Övriga intäkter avser intäkter av bidrag 

och finansiella intäkter vilka svarar för 2 pro
cent av de totala intäkterna (2 procent 2020).

Kostnader inklusive transfereringar består till 
31 procent av bidrag som betalas ut till andra 
aktörer (32 procent 2020), 29 procent personal
kostnader (27 procent 2020), 5 procent lokal
kostnader (5 procent 2020), 26 procent övriga 
driftkostnader (27 procent 2020) och 9 procent 
avser avskrivningar (9 procent 2020).

Diagram 1. Intäkter 2021 Diagram 2. Kostnader 2021
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MSB:s samlade resultat

Kostnader och intäkter per 
verksamhetsområde 2021

Enligt förordning (2000:605) om årsredovis
ning och budgetunderlag ska verksamhetens 
totala kostnader och intäkter fördelas enligt 
en indelning som myndigheten bestämmer, 
om inte regeringen beslutat annat.  Intäkterna 
ska specificeras på intäkter av anslag och 
 övriga intäkter. MSB har sedan tidigare valt 
att särredovisa intäkter från avgiftsbelagd 
verksamhet. Transfereringar särredovisas 
både på intäkts och kostnadssidan. I före
kommande fall särredovisas även uppbörd 
(redovisning mot inkomsttitel).

Kostnader och intäkter, inklusive myndighets
gemensamma kostnader och intäkter,  redovisas 
samlat i tabellform nedan fördelat per verk
samhetsområde. De myndighets gemensamma 
kostnaderna har fördelats till respektive område 
i proportion till dess andel av de totala kost
naderna. Beräkningen har gjorts utifrån verk
samhetens kostnader  exklusive transfereringar 
(produktions kostnad).  Motsvarande gäller för 
de myndighets gemensamma intäkterna. 

2021 års verksamhet har påverkats av det under
skott som uppstod i den avgifts finansierade 
verksamheten under 2020 på grund av pan
demin. Då det funnits osäkerheter kring om det 
ackumulerade underskottet ska hanteras på ett 
eller flera år har myndigheten generellt varit 
mycket återhållsam, till exempel vad avser ny 
och återrekrytering, för att kunna betala tillbaka 
det stora under skottet. Detta har medfört ett 
anslags sparande på förvaltningsanslaget.

MSB disponerar anslag 2:4 ap.5 Krisbered
skap i syfte att öka förmågan att förebygga 
och förbereda för kris i hela systemet. De 
senaste åren har det varit ett ökat tryck 
på ansökningar från myndigheter för att 
 bedriva utvecklingsprojekt för att stärka den 
 civila bered skapen. Genomförandet av dessa 
utvecklingsprojekt har till del påverkats av 
coronapandemin och ambitionsnivån har 
 behövt justeras. Även övriga verksamheter 
som finansieras med anslaget har påverkats 
av pandemin där upphandlingar och till

gången till konsulter försenats eller ute
blivit. För helikopterberedskapen har årets 
avtal inneburit lägre kostnader än beräknat. 
Samman taget medför detta att MSB inte 
nyttjar hela anslaget 2021.

Både MSB:s totala kostnader inklusive trans
fereringar och intäkter har minskat jämfört 
med 2020. Skillnaden på 63 mnkr vad  gäller 
kostnader inklusive transfereringar beror på 
att verksamhetskostnaderna har minskat totalt 
sett med 9 mnkr och transfereringarna har 
minskat totalt sett med 54 mnkr. 

Minskningen av transfereringar är till  större 
delen hänförlig till område ”Skydd mot 
olyckor” och anslag 2:2 ap.2 Förebyggande 
åtgärder mot jordskred m.m.  Tilldelningen 
för anslaget sänktes från 75 mnkr 2020 
till 25 mnkr 2021. En annan förklaring är 
 mindre ersättningar från anslag 2:3 ap.2 
Ersättning för räddningstjänst m.m. Utfallet 
är helt beroende av de händelser som inträffar 
och tidpunkten för inkommen ansökan som 
ger rätt till ersättning från anslaget.

För området ”Operativ hantering av samhälls
störningar” beror minskningen av verksamhets
kostnader bland annat på en minskad om
sättning i den avgiftsbelagda verksamheten 
internationella insatser samt lägre kostnader 
för operativ hantering av coronapandemin.

2020 valde MSB att redovisa en större andel 
av kostnader för operativ hantering samlat 
under området för operativ hantering. 2021 
ses den operativa hanteringen som en del av 
respektive områdes ordinarie verksamhet.

Inom området ”Cybersäkerhet och  säkra 
kommunikationer” finns det nationella kom
munikationssystemet för samverkan och led
ning, Rakel. Mer än hälften av  kostnaderna 
inom området avser denna verksamhet. För 
Rakelverksamheten har kostnaderna ökat 
jämfört med föregående år främst vad gäller 
hyror, avskrivningar samt tjänster. Ökningen 
av transfereringar avser bland annat verksam
heten för etermedieberedskap.
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För området ”Beredskap för kriser och krig” 
 ligger transfereringarna på ungefär samma 
nivå som 2020. Bidragen för organisations
stöd för frivillig försvarsverksamhet har 
 kunnat ökas genom ökad anslags tilldelning, 
men samtidigt har forskningsbidrag och 
 bidragen till bland annat myndigheter 
minskat. Minskningen av dessa bidrag kan 

härledas till pågående pandemi, då verksam
het inte kunnat genomföras som planerat.

Minskningen av totala intäkter jämfört 
med 2020 är en direkt följd av de kostnads
minskningar som beskrivs både i anslags, 
avgifts och bidragsfinansierad verksamhet. 
Minskningen av intäkter för ett enskilt område 
är en följd av beskrivna kostnadsminskningar.

Tabell 2. Kostnader och intäkter per verksamhetsområde 2021–2019, tkr

2021 2020 2019

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Skydd mot 
olyckor

Intäkter anslag 532 360  522 757  554 484  

Intäkter 
uppdragsverksamhet

39 478  37 232  63 657  

Övriga intäkter 10 256  12 951  14 947  

Summa 
verksamhetsutfall

582 094 585 575 572 940 586 679 633 088 631 243

Transfereringar 84 080 84 080 137 581 137 581 320 105 320 105

Operativ 
hantering av 
samhälls-
störningar

Intäkter anslag 530 753  566 059  472 745  

Intäkter 
uppdragsverksamhet

310 251  320 030  146 519  

Övriga intäkter 58 687  61 024  35 192  

Summa 
verksamhetsutfall

899 691 917 609 947 113 976 309 654 456 665 562

Transfereringar 200 200 5 339 5 339 2 394 2 394

Cybersäker-
het och  säkra 
kommunika-
tioner

Intäkter anslag 273 666  253 768  222 229  

Intäkter 
uppdragsverksamhet

636 355  607 544  587 601  

Övriga intäkter 8 472  4 561  3 955  

Summa 
verksamhetsutfall

918 493 906 854 865 873 859 369 813 785 792 652

Transfereringar 106 174 106 174 96 859 96 859 102 627 102 627

Beredskap 
för kriser 
och krig

Intäkter anslag 287 019  277 917  299 201  

Intäkter 
uppdragsverksamhet

-  -  -  

Övriga intäkter 1 642  6 930  6 142  

Summa 
verksamhetsutfall

288 661 295 757 284 847 292 499 305 343 312 745

Transfereringar 1 028 501 1 028 705 1 031 143 1 033 524 1 037 363 1 038 859

Totalt 3 907 894 3 924 954 3 941 695 3 988 159 3 869 161 3 866 187
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Detta avsnitt sammanfattar och ger en övergripande bild av MSB:s 
operativa arbete och stöd till samhället, andra myndigheter och 
organisationer i samband med coronapandemin. Avsnittet redogör 
också för hur myndigheten har påverkats av pandemin, vilka 
konsekvenser det haft och vilka lärdomar som kan dras.

I MSB:s årsredovisning 2020 gav vi en 
samman fattande bild över vad myndig
heten bidragit med i samband med corona
pandemin. Denna rapportering kan ses som 
en  fortsättning på det kapitlet, där åtgärder 
gjorda under 2021 nu sammanfattas. 

MSB:s arbete 
med pandemin
Myndighetens uppdrag är att stödja sam
hällets krisberedskap för olika typer av 
samhälls störningar såsom olyckor, kriser och 
krig. När en samhällsstörning inträffar har 
MSB en sam ordnande, drivande och stöd
jande roll. Pandemin och dess konsekvenser 
har även under 2021 skapat ett stort behov av 
samverkan och gemensam inriktning i arbetet 
med kris hanteringen. Här följer en samman
fattning över vad myndigheten gjort under 
året. Mer detaljer kring vad MSB bidragit 
med i arbetet med pandemin finns i efter
följande avsnitt i denna årsredovisning.

Lägesbilder och bedömningar 
I hanteringen av pandemin har behovet 
av information varit mycket stort. För att 
 regeringen, berörda myndigheter och andra 
aktörer ska ha en god bild av helheten och på 
så vis kunna fatta väl avvägda och samordnade 
beslut har det behövts samlad information om 
läget, om hur smittspridningen utvecklas och 
om hur samhällsviktiga verksamheter påverkas. 

Under 2021 har MSB fortsatt att  regel bundet 
begära in information från  ansvariga  aktörer, 
sammanställa samt skicka ut nationella 
samlade lägesbilder, som sedan använts för 
att skapa en gemensam inriktning för  vidare 
 hantering av pandemin. Genom läges  bilds
arbetet analy seras de gemensamma utmaning
arna och behov av åtgärder identifieras ut
ifrån ett samlat  nationellt perspektiv. Fram 
till och med  september delades en nationell 
samlad lägesbild varannan vecka, och där  efter 
under återstoden av 2021 var fjärde vecka. 
Genom fem del rapporter har MSB under 
2021 också löpande i enlighet med ett sär
skilt regeringsuppdrag analyserat och beskrivit 
tänkbara samhälls konsekvenser av smitt
spridningen utifrån Folk hälso myndighetens 
smittspridningsscenarier. 

MSB har under 2021 regelbundet också tagit 
fram en nationell samlad kommunikativ läges
bild för coronapandemin, baserad på berörda 
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myndigheters och aktörers rapportering. Syftet 
med lägesbilden var att ge berörda aktörer en 
samlad bild och bedömning av de kommunika
tiva utmaningar och kommunikations behov 
som identifierats inom den aktörs gemensamma 
hanteringen av pandemin. Denna lägesbild 
utgör en grund för MSB:s arbete med att 
verka för samlad kommunikation. 

Samordning
I det samlade lägesbildsarbetet identifieras 
utmaningar som behöver hanteras samordnat 
på en övergripande nationell nivå. MSB har 
under 2021 fortsatt att stödja och vara en 
pådrivande kraft i samverkan mellan  berörda 
aktörer. Strukturer för samordning och 
 hantering av pandemin har fortsatt att ut
vecklas. Olika typer av samverkansmöten har 
skett regelbundet enligt en operativ vecko
rytm som anpassats efter aktuellt läge. 

Aktuell lägesbild kopplat till pandemin har 
varit en stående punkt vid MSB:s regel
bundna nationella samverkanskonferens 
varje onsdag. Särskilda avstämningar mellan 
närmast berörda aktörers operativa chefer 
har skett regelbundet under året och MSB 
har också regelbundet samlat ett stort antal 
myndighetschefer för information om läget 
och aktuella utmaningar.

Därtill har MSB lämnat stöd till samverkan 
kring ett stort antal specifika frågor och samlat 
berörda aktörer för dialog och för att komma 
överens om vägen framåt. Exempelvis har 
MSB under 2021 fortsatt med sin operativa 
resurssamordning på nationell nivå. Under 
2021 har denna främst fokuserat på att stödja 
laboratoriemyndigheters hantering av brist på 
vissa resurser (nitrilhandskar och pipettspetsar) 
till följd av pandemin och under våren 2021 
skedde samverkan mellan berörda myndigheter 
genom ett särskilt resurssamordningsforum. 

Samordning av information 
och kommunikation
Det är MSB:s uppgift att verka för  samlad 
kriskommunikation från myndigheter 
vid kriser. Under 2021 har MSB fortsatt 
 arbetet med att stödja samlad information 

till allmänhet och media. Basen för MSB:s 
kommunikationssamordning har under hela 
pandemin varit de nationella samverkans
konferenserna för kommunikations samordning. 
Därtill har MSB verkat för samlad kommu
nikation i ett stort antal specifika frågor och 
tillsammans med andra myndigheter genom
fört olika kommunikationsinsatser och för
medlat information. Exempelvis har MSB 
regelbundet genomfört samverkansmöten 
för samordning av stödlinjer.

MSB:s arbete med information och kommuni
kation kopplat till pandemin har under 2021 
till stor del utgått från de två regerings uppdrag 
som MSB tillsammans med andra myndig
heter fick i slutet av 2020. Uppdraget att sam
ordna, stärka och utveckla kommunikations
insatserna riktade till allmänheten med 
anledning av corona pandemin hade som syfte 
att genom förstärkta kommunikations insatser 
öka efterlevnaden av allmänna råd för en 
minskad smitt spridning samt framtagandet 
av en kommunikationsstrategi. Inom ramen 
för uppdraget har MSB tillsammans med 
Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och 
Socialstyrelsen löpande sedan februari 2021 
genomfört ett flertal informations kampanjer, 
samverkat med civilsamhälle, myndigheter, 
företag och bransch organisationer för att nå 
ut till hela befolkningen samt samrått med 
forskare för att utveckla kriskommunikationen. 

Målet har dels varit att nå ut till alla mål grupper 
med aktuella råd och  rekommendationer dels 
att påverka både  allmänhetens attityder och 
beteenden för att smitt spridningen ska  kunna 
bromsas. Den tydligaste målgrupps och 
situations anpassningen av den nationella 
kampanjen skedde i samband med lov och 
högtider då många människor både reser och 
umgås med andra mer intensivt, men även 
kopplat till de  miljöer som visat sig bidra till 
smitt spridningen som till exempel arbets
platser, eller till specifika målgrupper som barn 
och unga eller områden där många lever i ett 
utanförskap. Ett flertal mätningar har gjorts 
under uppdraget för att följa upp resultaten 
jämfört med kommunikationsmålen. 
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Effektmätningar av kommunikations insatserna 
visar att kampanjerna har haft stort genom
slag med mycket hög observation vid varje 
kampanj. Mätningarna visar att de allra flesta 
har god kunskap om vilka råd och restriktio
ner som gäller, oavsett om de är lokala eller 
nationella. Mätningarna har också visat att 
kampanjerna varit  omtyckta, uppfattats som 
sakliga och bidragit till beteende förändring. 
En av de kommunikativa utmaningarna under 
coronapandemin har varit kris kommunikation 
och information på andra språk än  svenska 
samt anpassningar för grupper med olika 
funk tions nedsättningar.  Hittills har det sak
nats en nationell sam ordning kring över
sättning och tillgänglighets anpassning, vilket 
lett till att enskilda aktörer fått översätta och 
tillgänglighetsanpassa själva. Under 2021 
har dock MSB samlat en myndighets 
över gripande arbetsgrupp för att diskutera 
hanteringen av översatt och tillgänglighets
anpassad pandemiinformation, något som 
har uppskattats och som rekommenderas 
för framtida kriser.

MSB drev en proaktiv dialog med Trafik
verket och transportsektorn för att minska 
trängseln i den kollektiva rusningstrafiken. 

Det pågick även en samverkan mellan en 
rad aktörer för att informera på tågstationer, 
i större hamnar, på inkommande kryssnings
fartyg och internationella flygplatser om 
aktuella råd och rekommendationer i Sverige.

Det andra regeringsuppdraget som regeringen 
gav Folkhälsomyndigheten, Läkemedels verket, 
Socialstyrelsen och MSB var att genomföra 
nationella informationsinsatser om vaccination 
mot covid19. I enlighet med detta uppdrag 
har MSB löpande följt och rapporterat kring 
förekomsten av miss information, desinforma
tion och ryktes spridning om vaccination mot 
covid19. MSB har också lämnat stöd till 
andra aktörer vid hantering av informations
påverkan och vilseledande information 
 kopplat till vaccin och vaccinationer. 

Genom webbplatsen Krisinformation.se med 
tillhörande sociala mediekanaler har MSB 
under 2021 fortsatt att förmedla information 
från myndigheter och andra ansvariga  aktörer. 
Antalet besök på sajten Krisinformation.se har 
också under 2021 legat på hög nivå. Under 
2021 har det funnits ett fokus på att stödja 
arbetet med nationella informations insatser 
om vaccination mot covid19. 
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Insatsverksamhet
Under 2021 fortsatte MSB att stödja sju 
regioner med sammanlagt 22 modulhus, s.k. 
prefabs, och sex tält under den fortsatta han
teringen av pandemin, detta för att regionerna 
på ett smittsäkert sätt skulle kunna genomföra 
triagering och provtagning på vårdcentraler.

Under hösten valde MSB att påbörja av
veckling av stödet till regionerna eftersom 
restriktioner togs bort och det då fanns större 
möjligheter att hantera verksamheten inom 
befintliga permanenta lokaler. De temporära 
lokaler MSB erbjöd som stöd var av sedda 
som ett tillfälligt stöd under en kortare 
period. Vare sig tält eller prefabs är avsedda 
att stå uppe en längre tid, speciellt inte i det 
ansträngande svenska klimatet, och stödet av
slutades därför 2021. Stödet har bidragit till 
att regionerna på ett effektivt sätt har  kunnat 
sortera och prioritera patienter utanför 
respektive vårdinrättning i syfte att undvika 
smittspridning så långt det går. Bedömningen 
är att de tillfälliga lokalerna har bidragit till 
att stärka regionernas kapacitet för prov
tagning och att tillmötesgå behovet av smitt
säker tillgång till sjukvård under pandemin.

Inom ramen för rescEU har MSB även 
bidragit med 80 ventilatorer till Lettland för 
att stärka sjukvårdsförmågan och hanteringen 
av pandemin.

Lärande av pandemin
Parallellt med att hantera pandemin här och 
nu har MSB också behövt dra lärdom av han
teringen av pandemin för att allteftersom an
passa och förändra vid behov. Förutom  MSB:s 
hantering har hela systemet, både nationellt 
och internationellt, fokuserat under 2021 
på att lära sig av denna stora och komplexa 
händelse, för att i vissa fall kunna omsätta 
detta på en gång i praktiken. Samverkan och 
erfarenhets återföring med andra har därför 
 varit av stor vikt under året, både nationellt 
samt i EU och internationella sammanhang.

MSB ansvarade för Sveriges värdskap av 
Nordic Crisis Communication  Conference 
2021. Syftet var att dela med sig av arbets

sätt och erfarenheter med fokus på kris
kommunikation och målgruppen var 
kommunikationschefer från myndigheter 
i Sverige, Norge, Finland, Danmark och 
Island. Under konferensen delades erfaren
heter om kriskommunikation kopplat till 
hanteringen av pandemin. Årets konferens 
genomfördes digitalt, vilket också gjorde 
det möjligt att även bjuda in deltagare från 
Estland, Lettland och Litauen till seminariet. 
Totalt deltog drygt 250 personer, varav ca 
60 procent kvinnor och 40 procent män.

MSB arrangerade också ”Mötesplats Samhälls
säkerhet” tillsammans med Sveriges Kommuner 
och Regioner i digitalt format där 547 personer 
deltog. Huvudteman var ”Samhällets kris bered
skap och motståndskraft” samt ”Samhället i 
gråzon och krig”. Fokus på årets konferens 
var att ta vara på erfarenheter och lärdomar 
från hanteringen av pandemin. 

MSB har dragit stora lärdomar från  hanteringen 
av samhällets resursbrister under pandemin. 
Under 2021 har därför fokus legat på erfaren
hets återföring samt utveckling av koncept, 
rutiner och arbetssätt för att bättre kunna 
svara upp på samhällets resursbehov i 
framtida händelser. 

Vad gäller erfarenheter och lärande kopplat 
till MSB:s operativa arbete har myndig
heten kontinuerligt bedrivit ett systematiskt 
erfarenhets arbete sedan pandemins början. 
I viss utsträckning har dessa lärdomar kunnat 
omhändertas successivt genom anpassningar 
i myndighetens organisation och arbetssätt. 
Dessa lärdomar kommer också att utgöra 
ett viktigt underlag för fortsatt utveckling 
av myndighetens organisation och arbetssätt 
vid komplexa samhällsstörningar. 

I arbetet med uppdraget att samordna, stärka 
och utveckla kommunikationsinsatserna riktade 
till allmänheten med anledning av corona
pandemin har ett flertal erfarenheter och nya 
kunskaper som är viktiga att ta tillvara inför 
framtida kriser gjorts. Dessa redovisas i del
rapporteringen av uppdraget i december 2021. 
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MSB:s arbete med pandemin 
2021 i siffror

• Antal samlade nationella lägesbilder 
som MSB har delat: 22 

• Antal samverkanskonferenser på 
nationell nivå: 166

• Antal besök på webbplatsen 
Krisinformation.se: 12 234 580

• Antal pressträffar tillsammans med 
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen 
och andra myndigheter: 75

• Antal modulhus i regioner: 22
• Antal tält i regioner: 6

Pandemins påverkan 
på MSB
Likt 2020 har många medarbetare inom 
MSB även under 2021 arbetat för att minska 
konsekvenserna av pandemin. Det gör att 
den verksamhetsskuld som byggts upp under 
2020 har fortsatt att växa och främst är det 
utvecklingsarbete som fått stå tillbaka när 
hanteringen av pandemin krävt fullt fokus. 

Även det utvecklingsarbete som MSB bedriver 
ut mot aktörerna har i flera fall fått skjutas 
på framtiden eller avbrutits, eftersom även 
 aktörerna behövt prioritera arbetet med pan
demin. Med hänsyn till det personalbortfall 
som pandemin kan medföra är bemanningen 

för att klara av den samhällsviktiga verksam
heten prioriterad. Det har också medfört 
svårigheter i de fall där MSB fördelar anslag 
till aktörer, som planerat för olika åtgärder men 
inte klarat av att genomföra dem, vilket i sin 
tur påverkar tidplaner och utfall på budgeten. 

Pandemin har även påverkat insatsverksam
heten, då arbetet ställts inför utmaningar som 
reserestriktioner, karantänsregler och visum
problematik. Samtidigt har verksamheten 
återhämtat sig under året gällande uppstarter 
av nya insatser och humanitära insatser kan 
nu genomföras på normal nivå. 

Underskottet från 2020 i den avgiftsfinan
sierade verksamheten har ökat ytterligare, 
främst på grund av att pandemin påverkat 
möjligheten att genomföra utbildningar på 
plats. Eftersom myndigheten kommer vara 
tvungen att täcka underskott med anslag 
inom befintlig ram kommande år har MSB 
 generellt varit återhållsam med både ny och 
åter rekryteringar samt gjort andra åtstram
ningar i verksamheten. Under hösten, när 
restriktionerna släppte, började det återgå 
till ett normalläge igen och därför låg mycket 
av den planerade verksamheten kvar. Men 
med anledning av den fortsatt stora risken 
för smittspridning fick återigen verksamhet 
skjutas upp eller ställas in. Dessa effekter ger 
MSB nu ett anslagssparande som till stor del 
kan bero på pandemins osäkerheter.
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MSB arbetar förebyggande och förberedande för att samhället ska ha 
likvärdig beredskap för olyckor, kriser och krig. Utveckling identifieras från 
samhällets behov av förmåga att i hela landet skydda människors liv och 
hälsa, egendom och miljö samt samhällsviktig verksamhet. 

Samlad bedömning
MSB bedömer att resultatet av genomförda prestationer för verksamhetsområde skydd mot 
 olyckor, i förhållande till uppgift enligt instruktion, är tillfredsställande. Bedömningen bygger på 
 resultat av genomförda prestationer i fullgörandet av uppgiften. MSB:s arbete inom området 
skydd mot olyckor bedöms ha bidragit till en ökad förmåga genom hantering av ny lag stiftning, 
 inriktningar, handlingsplaner, föreskrifter och handböcker som stöd till aktörerna. Områdets 
 utökade lagstadgade uppgifter omfattar ytterligare utvecklingsarbete och kräver fortsatta 
 satsningar för att säkerställa en positiv utveckling i samhället.

Väsentliga resultat

Under året har MSB inom området ”Skydd mot olyckor” arbetat mot effektmålet ”Färre olyckor och 
effektivare räddningsinsatser”, där de mest väsentliga resultaten är följande punkter. MSB har:

• med anledning av ändringar i lag om skydd mot olyckor under 2021 fokuserat på att ta fram 
föreskrifter om handlingsprogram, tillsynsverksamhet, ledning av räddningstjänst, behörighet 
att vara räddningschef eller räddningsledare samt undersökningsrapporter.

• etablerat en ny verksamhet och utvecklat metoder för tillsyn av kommunernas skyldigheter 
enligt lag om skydd mot olyckor. MSB:s bedömningar och kravställningar har främjat 
utvecklingen både på lokal och nationell nivå.

• påbörjat implementering av enhetligt ledningssystem (ELS) för kommunal räddningstjänst. 
Detta för att kunna möta räddningstjänsternas behov av medvetet beslutsfattande med snabb 
och öppen kommunikation som bidrar till att leda och genomföra effektiva räddningsinsatser. 
Till ledningssystemet har en ny utbildning för räddningsledare utvecklats.

• inom utbildning erbjudit cirka 1 500 utbildningsplatser som kan leda till examen eller genomförd 
utbildning inom skydd mot olyckor samt även utbildat inom krisberedskap och totalförsvar.

• har i samverkan med kommunal räddningstjänst tagit fram en inriktning och handlingsplan i 
jämställdhet och mångfald med tre målbilder mot 2030. Varje målbild har åtgärder som kräver 
gemensam utveckling för en ökad jämställdhet.

• enligt regeringens beslut om förändrade beredskapszoner vid de svenska kärnkraft verken 
genomfört upphandling av utomhus- och inomhusvarning. 

• ökat samverkan med andra myndigheter för att förebygga användningen av sprängämnen 
i samband med gängkriminalitet och också i syfte att förhindra terrorism.

• bidragit till att anpassa samhället till förändrat klimat genom karteringar av risker och 
fördelning av medel till kommunerna för att förebygga och hantera naturolyckor.
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Tabell 3. Kostnad för skydd mot olyckor 
2021–2019, tkr

2021 2020 2019

Verksamhets-
kostnader

585 575 586 679 631 243

Transfereringar 84 080 137 581 320 105

Totala kostnader 669 655 724 260 951 348

Verksamhetskostnaderna är i nivå med föregå
ende år. Transfereringar har däremot minskat 
med 40 procent. Det beror främst på lägre 
tilldelat anslag för 2:2 inom förebyggande åt
gärder mot jordskred och andra natur olyckor. 
Anslagsminskningen är 50 000 tkr och fram går 
av tabell 9. Av anslag 2:6 har 35 120 tkr för
delats till länsstyrelser för beredskaps åtgärder 
mot kärnkraftsolyckor, vilket är 10 000 tkr 
mer än föregående år. Se Beredskapsåtgärder 
mot kärnkraftsolycka, tabell 16 – fördelning 
av anslag 2:6 villkor 5, 2021.

Analys och statistik
MSB tillhandahåller IDA, som är ett  statistik 
och analysverktyg där alla kan hämta statistik 
om olyckor och skador, säkerhet och trygghet. 
Kunskap som behövs för  olycksförebyggande 
och skadebegränsande åtgärder. Arbetet 
med att samla in statistik  ligger till grund för 
en kontinuerlig utveckling av räddnings
tjänst och olycksförebyggande, där samlade 
 erfarenheter och lärdomar tas om hand i 
myndighetens fortsatta arbete.

Ett samarbete för trygghet 
och säkerhet i samhället
Under 2021 har MSB och Sveriges  Kommuner 
och Regioner (SKR) publicerat öppna jäm
förelser i Trygghet och säkerhet, både för 
2020 och 2021. Syftet är att stimulera till 
förbättrings arbete och ökad effektivitet i 
landets  kommuner. Uppgifterna i rapporten 
bygger på  nationell statistik från Social
styrelsen, MSB, SCB, BRÅ och SOS Alarm 
AB. De områden som kartläggs är person
s kador, utvecklade  bränder, anmälda brott 
samt upplevd oro och otrygghet. Inriktningen 
för 2020 var att förebygga bostadsbränder 
och arbeta med riskutsatta grupper samt 

lokal och  nationell riskbild. Temat för 2021 
har  varit hur corona pandemin har påverkat 
trygg heten och säkerheten, kommunernas 
kris hantering och antalet olyckor och brott. 
 Hammarö och Vaxholm har lägst sammanvägt 
värde båda åren och i rapporten redovisas vär
den och rang ordningen för samtliga kommuner. 

Olycks och insatsstatistik
MSB publicerar statistik över räddnings
tjänsternas insatser. Statistiken visar vilka 
 insatser som räddningstjänsten har larmats 
till och vilka åtgärder som vidtas vid en 
olycka. Statistiken bygger på räddnings
tjänstens händelse rapporter och används av 
MSB, andra myndigheter, organisationer, 
till forskning och beslutsunderlag. 

Under 2020 larmades den kommunala rädd
ningstjänsten till drygt 120 000 insatser. Det 
är en minskning med närmare 8 000 insatser 
från året innan. Framförallt noteras minsk
ningar i antal trafikolyckor och automatlarm. 
Jämfört med året 2019 var det 27 procent 
färre omkomna på plats och 21 procent färre 
som transporterades för vård. Fördjupande 
analyser kan eventuellt nästkommande år visa 
på om pandemin är orsak till minskningen av 
insatser. Kommunal räddningstjänst larmades 
mer till väderberoende händelser som natur
olyckor och drunkning under 2020 jämför 
med 2019. MSB har under 2021 publicerat 
ett nationellt underlag som är en beskrivning 
av olyckor som kan leda till räddningsinsats. 
Underlaget syftar till att stödja kommunerna 
i arbetet med handlingsprogram enligt lagen 
om skydd mot olyckor. 

Antal bränder efter brandobjekt
Under 2020 larmades den kommunala rädd
ningstjänsten till cirka 26 000 bränder eller 
brandtillbud. Nästan 11 000 var brand eller 
brandtillbud i byggnad och knappt 15 000 
var brand eller brandtillbud i annat än bygg
nad. Medan antal bränder i byggnad varierat 
kring 11 000 de senaste åren så har antalet 
bränder i annat än byggnad varierat mer. År 
2020 hade antalet gått ner med fyra procent 
jämfört med 2019 och 16 procent jämfört 
med föregående fyraårsperiod, 2016–2019.
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Diagram 3. Antal bränder efter brandobjekt 2011–2020

En förklaring till variationen är att bränder i 
skog eller mark varierar mellan åren och ofta 
beroende av väderförhållanden. Under 2020 
var det nästan 3 000 färre skogsbränder än 
under 2018. Det var inte bara skogbränderna 
som bidrog till minskningen, både fordons
bränder och andra bränder har minskat i 
antal under de senaste åren. En utveckling 
som fortsatte under 2020.

Omkomna i brand
Tabellen redogör för antal bränder med 
dödlig utgång och antal personer som om
kommit i dessa. Statistiken bygger på MSB:s 
insamling av uppgifter från den kommunala 
räddningstjänsten, Polisen, Trafikverket och 
sjukvården och uppdateras varje arbetsdag 
utifrån det som har inkommit till MSB. 
Uppgifterna är preliminära eftersom det inte 
finns juridiskt stöd för MSB att kvalitetssäkra 
siffrorna gentemot andra myndigheter.

Tabell 4. Omkomna i brand 2021–2016, antal

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Kvinnor 37 36 25 17 42 44

Män 43 53 53 52 65 61

Okänt 2 0 0 0 0 0

Antal omkomna totalt 82 89 78 69 107 105
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Antal anställda i kommunal 
räddningstjänst
MSB genomför tillsammans med läns
styrelserna en uppföljning över kommunernas 
arbete enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, LSO. Antalet anställda inom rädd
ningstjänsten med minst hälften av den totala 

arbetstiden inom operativ tjänst inkluderar 
både befäl och brandmän. Det är främst 
på större orter som de flesta brandmän är 
a  nställda på heltid. På mindre orter är det 
vanligare med räddningstjänst personal i 
 beredskap som redovisas som deltid i  tabellen. 
Antalen är summerat från inrapporterade 
uppgifter från räddningstjänsterna.

Tabell 5. Antal anställda inom räddningstjänsten med minst hälften av den totala arbets tiden inom operativ 
tjänst, 2000–2020 

Deltid (RIB) Heltid

År Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Samtliga

2000 - - 11 471 - - 6 121 17 592

2001 - - 11 770 - - 5 743 17 513

2002 - - - - - - -

2003 - - - - - - -

2004 236 10 688 10 924 24 5 752 5 776 16 700

2005 264 10 600 10 864 31 5 109 5 140 16 004

2006 - - 10 532 - - 5 341 15 873

2007 338 10 392 10 730 60 5 063 5 123 15 853

2008 384 10 435 10 819 76 5 059 5 135 15 954

2009 392 10 410 10 802 91 4 935 5 026 15 828

2010 445 10 468 10 913 118 4 774 4 892 15 805

2011 484 10 433 10 917 146 5 142 5 288 16 205

2012 505 10 091 10 596 152 4 881 5 033 15 629

2013 537 10 067 10 604 170 4 842 5 012 15 616

2014 554 10 153 10 707 186 4 725 4 911 15 618

2015 616 10 035 10 651 195 4 711 4 906 15 557

2016 635 10 050 10 685 218 4 625 4 843 15 528

2017 689 9 866 10 555 251 4 630 4 881 15 436

2018 757 9 936 10 693 270 4 733 5 003 15 696

2019 824 9 875 10 699 283 4 687 4 970 15 669

2020 836 10 011 10 847 303 4 748 5 051 15 898
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Tabell 6. Antal anställda kommunal räddningstjänst samt andel i procent 2020–2017

2020 2019 2018 2017

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Heltids-
anställda

302,5 st 

6,0 %

4745,5 st

94,0 %

5048 st 283 st

5,7 %

4 687 st

94,3 %

4 970 st 270 st

5,4 %

4 733 st

94,6 %

5 003 st 251 st

5,1 %

4 630 st

94,9 %

4 881 st

Deltids-
anställda

836 st

7,7 %

10 011 st

92,3 %

10 847 st 824 st

7,7 %

9 875 st

92,3 %

10 699 st 757 st

7,1 %

9 936 st

92,3 %

10 693 st 689 st

6,5 %

9 866 st

93,5%

10 555 st

Tabellen visar att antalet kvinnor är lågt inom 
kommunal räddningstjänst men ökar gradvis 
både i absoluta tal och också i andel av antal 
anställda. Ökningen går dock långsamt med 
variationer mellan kommuner.

Förebygga och inrikta
Räddningstjänst
MSB har sedan 1 januari 2021 ansvar för 
att hantera ändringarna i lagen om skydd 
mot olyckor (LSO). Förändringarna i 
LSO ger MSB och kommunerna nya förut
sättningar att tillsammans bättre förebygga 
och  hantera olyckor i hela landet. MSB ska 
samordna kommunerna på nationell nivå 
och  stödja dem med råd och information. 
MSB har fått utökad rätt att ge ut före skrifter, 
övertagit uppdraget att bedriva tillsyn över 
 kommunerna samt att under vissa för
hållanden kunna prioritera och fördela till
gängliga resurser ur ett nationellt perspektiv. 

MSB har under 2021 tagit fram fem nya 
föreskrifter inom områdena handlings
program, kommunal tillsyn, ledningssystem, 
undersökningsrapporter samt behörighets
krav för räddningschef och räddningsledare. 
I framtagandet av nya föreskrifter har repre
sentanter för kommunala räddningstjänst
organisationer deltagit i arbets och referens
grupper. Kommunerna har också erbjudits 
informations och utbildningstillfällen för 
att stödja införandet. Genom att reglera 
handlings programmens innehåll och struktur 
blir dessa tydligare och mer jämförbara. MSB 
har under 2021 tagit fram allmänna råd, en 
handbok, rapporter och statistiska underlag 

som tillsammans med föreskrifterna skapar 
förutsättningar för kommunerna att före bygga 
och minska skador till följd av olyckor.

Föreskrifter om kommunernas planering 
och utförande av tillsyn över brandskyddet 
i byggnader och anläggningar har tagits 
fram. Genom att reglera hur kommunerna 
ska arbeta med sin planering av tillsyns verk
samheten och dess utförande kan en likvärdig 
tillsynsverksamhet över hela landet uppnås. 

Krav på att kommunerna ska ha ett lednings
system för räddningstjänsten där en över
gripande ledning ständigt ska upprätthållas 
leder till att omfattande och allvarliga olyckor 
kan hanteras effektivare. Föreskrifterna om 
ledning är samordnande med projektet och 
handboken för ”Enhetligt ledningssystem för 
kommunal räddningstjänst”.

MSB samlar statistik från genomförda 
räddnings insatser. Förändringarna i lagen 
innebär att kommunerna nu är skyldiga att 
skicka undersökningsrapporter till MSB 
vilket säkerställer nationell statistik.

Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för 
ämnen och föremål som har egenskaper som 
kan orsaka skador på människor, miljö och 
egendom. Föreskrifterna som reglerar detta 
i  Sverige heter ADRS och RIDS och ska 
säkerställa säkra transporter. Föres krifterna 
bygger på de internationella regelverken 
ADR (Agreement concerning the Inter
national  Carriage of Dangerous Goods by 
Road) och RID (Regulation concerning the 
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Inter national Carriage of Dangerous Goods 
by Rail). De innehåller också en bilaga S 
med enbart nationella regler. Under året 
har två ändringsföreskrifter tagits fram och 
 publicerats, en för respektive transportslag.

MSB ansvarar för att examinera förare av 
fordon för transport av farligt gods och 
utfärdar ADRintyg. Verksamheten är avgifts
finansierad med krav på full kostnadstäckning 
och det ekonomiska läget i verksamheten har 
krävt en avgiftshöjning. MSB har genomfört 
avgiftshöjningen i samverkan med Trafik
verket som tillhandahåller examinationerna. 

Tabell 7. Utfärdade ADR-intyg 2021–2019, antal

 2021 2020 2019

Registrerade intyg 9 077 7 791 10 191

Under 2021 har det genomförts 15 176 
examinationer, vilket överensstämmer med 
budgeterat utfall. Samtidigt har det också 
utfärdats 9 077 ADRintyg och 229 beslut 
har fattats om godkännande av utbildnings
anordnare. Ökningen av examinationer 
beror delvis på att ingångna multilaterala 
avtal har förlängts under 2021 men upp
hörde sista september. I slutet av året upp
stod en begränsning av tillgängligheten av 
examinations tider.

Tillsammans med Trafikverket har MSB ut
vecklat en struktur för att ta fram nya frågor 
till ADRexaminationerna. En kontinuerlig 
utveckling av examinationen är nödvändig 
för att säkerställa aktualitet och validitet.

MSB ansvarar även för att examinera säker hets
rådgivare till verksamheter som är delaktiga i 
transporter av farligt gods. I syfte att minimera 
risken för smittspridning har antalet deltagare 
fördelats på flera tillfällen. Det totala antalet 
god kända säkerhetsrådgivare i landet har 
 under 2021 minskat från 577 (2020) till 498.

Tabell 8. Examinerade säkerhetsrådgivare 
2021–2019, antal 

 2021 2020 2019

Provtillfällen 16 7 12

Genomförda prov 154 90 220

Examinerade 126 65 175

Totalt 16 tillfällen för examination har genom
förts, ökningen beror på att pandemin under 
2020 innebar inställda tillfällen och färre del
tagare. Antalet examinerade säkerhets rådgivare 
är totalt 126 varav 32 kvinnor och 94 män. 

Brandfarliga och explosiva varor
Det stora antalet sprängningar som har 
drabbat Sverige saknar motstycke i andra 
jämförbara länder och ställer nya krav på 
berörda myndigheter. Flera av explosionerna 
sker i urbana miljöer på tider då människor 
befinner sig i omgivningarna och har utgjort 
en stor risk för tredje person att dödas eller 
skadas allvarligt. Detta innebär ett hot mot 
människors säkerhet, skadar tryggheten i 
samhället och i förlängningen rättssamhället 
och demokratin. 

Under 2021 har flera planerade åtgärder inte 
genomförts på grund av prioritering av det 
ökade inflödet av ärenden kopplat till tillstånd 
för sprängämnesprekursorer och för ansök
ningar om godkännanden av föreståndare samt 
deltagare vid hantering av explosiva varor. 

MSB är den myndighet som reglerar han
teringen av explosiva varor, med stöd av lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE). Föreskrifterna på området foku
serar i huvudsak på att förebygga olyckor och 
ställer krav på att förhindra obehörigt för
farande med explosiva varor. Den tilltagande 
användningen av sprängämnen i samband 
med gängkriminalitet har lett till att MSB har 
ökat ambitionen och sam verkan med andra 
myndigheter inom om rådet. Denna samver
kan har skett genom det  nationella forumet 
för sprängämnessäkerhet samt samverkan 
kring nationellt bombdatacenter (NBDC). 
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MSB har haft möten med flera bransch
företrädare för att diskutera hur  branschen 
kan verka för att öka säkerheten kring 
transport av explosiva varor. MSB:s analys 
har legat till grund för möjliga åtgärder att 
stärka transportskyddet. 

I augusti infördes ändringar i lag och  förordning 
om brandfarliga och explosiva varor. För
ändringen innebär att verksamheter som han
terar explosiva varor behöver anmäla  personer 
som deltar i verksamheten och få dem god kända. 
MSB har under året informerat alla  kommuner 
samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
om dessa ändringar. Informationen är även 
publicerad på MSB.se och har spridits genom 
deltagande vid flera seminarier riktade till 
kommunal räddnings tjänst. Ändringarna har 
inneburit att cirka 250 ansökningar om god
kännande har inkommit till MSB.

För att tillgodose kommunernas  behov av 
kompetensutveckling har tre nya  webbaserade 
kurser publicerats på MSB:s fortbildnings
tjänst: introduktion till LBE och grund
läggande kunskap om regelverket, kursen 
grundläggande kunskap om explosiva varor 
samt kursen explosiva hot. Kurserna ska bidra 
till att höja kunskapen inom räddningstjänst 
samt ge stöd för insatser med explosiva varor 
särskilt vid en illegal kontext. 

Årsuppföljningen av kommunernas arbete 
med brandfarliga och explosiva varor visar på 
att kommunernas tillsynsbesök har minskat 
under 2020 jämfört med 2019. Corona
pandemin anges som den enskilt största 
 anledningen till minskningen. För brand
farliga varor är minskningen från 2 513 
besök till 2 095 och för explosiva varor från 
468 besök till 355. Kommunerna anger att 
en tredjedel av tillsynerna inom explosiv vara 
är i verksamheter som hanterar spräng och 
tändmedel som för vissa kommuner också 
blivit ett nytt område. 

Ändringarna i EU:s förordning om spräng
ämnesprekursorer och därtill hörande svensk 
lag och förordning trädde i kraft 1 februari 
2021. Lagstiftningen reglerar överlåtelse av 

produkter som innehåller utgångsämnen 
för tillverkning av hemgjorda spräng ämnen. 
En effekt av förändringarna är att 840 an
sökningar om tillstånd inkommit under året, 
att jämföra med 24 tidigare år. Information 
har tillhandahållits till berörda bransch
organisationer och publicerats på MSB.se 
som stöd till företag och privatpersoner.

Naturolyckor och klimat
MSB stödjer kommuner och andra aktörer i 
deras förebyggande arbete inom natur olyckor. 
De negativa konsekvenserna av klimatföränd
ringar märks redan i dag och en  anpassning 
i samhället behöver ske. Natur olyckor 
inträffar årligen i Sverige och skogsbränder, 
över svämning, värmeböljor, ras och skred 
blir vanligare och mer omfattande.

Under 2021 redovisade Statens geotekniska 
institut (SGI) och MSB regerings uppdraget 
att identifiera särskilda riskområden för ras, 
skred, erosion och översvämning som är 
klimat relaterade. För första gången presente
rades en samlad bild av de tio nationella risk
områdena i Sverige där riskerna för ras, skred, 
erosion och översvämning är som störst. 
Genom att belysa var de största riskområdena 
finns i landet kan myndigheterna sam ordna 
prioriteringar och ge ett samlat stöd till kom
munernas fortsatta arbete. Risk områdena utgör 
en indikation på att det finns risk för ogynn
samma konsekvenser för människors hälsa, 
miljö, kulturarv och ekonomi som kan uppstå 
vid ras, skred,  erosion eller över svämning. 
Rapporten om fattar flera åtgärder som 
 behöver genomföras för att minska riskerna. 

I samverkan har SGI och MSB tillsammans 
med Svensk Försäkring förfinat statistiken 
ytterligare för olika typer av naturskador 
uppdelat per kommun som har resulterat 
i en rapport som beskriver skadekostnader 
för naturolyckor 2015–2020. 

MSB har fördelat medel till länsstyrelserna 
i syfte att minska de ogynnsamma  följderna 
för människors hälsa, miljö, kulturarv och 
ekonomisk verksamhet i samband med 
översvämningar. MSB har också stöttat läns
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styrelserna i hanteringen av deras beslutade 
planer för översvämningsrisker med mål och 
åt gärder som är sista delen i en sexårscykel.

Tabell 9. Fördelning av anslag 2:2, 2021–2019, tkr

 2021 2020 2019

Översvämning 15 849 60 779 120 744

Ras och skred 4 455 9 773 6 076

Länsstyrelserna 4 546 4 298 3 030

Summa 24 850 74 850 129 850

Under 2021 fördelade MSB 24 850 tkr 
från anslag 2:2 Förebyggande åtgärder mot 
jordskred m.m. till länsstyrelserna och sex 
kommuner. Arboga och Arvika har byggt 
omfattande översvämningsskydd, Vansbro 
och Vännäs har byggt invallningar mot över
svämning medan Mark och Stenungssund 
har vidtagit åtgärder mot skred.

MSB har tillsammans med SMHI fortsatt 
utveckla det nationella och nordiska systemet 
för brandriskprognoser som stöd till länssty
relser, räddningstjänst och MSB:s operativa 
verksamhet att förebygga och hantera skogs
bränder. Arbetet pågår fram till och med år 
2023. Under året släpptes en helt ny version 
av applikationen Brandrisk Ute.

Inom vegetations och skogsbränder har 
skogsbrandsbevakning med flyg genomförts 
inom stora områden för att tidigt kunna upp
täcka bränder och ge vägvisning och koordi
nater till berörda räddningstjänster. Under 
2021 upptäckte flygen 74 bränder i skog och 
mark och hade en flygtid på 3 450 timmar 
vilket kan jämföras med 2020, då 94 bränder 
upptäcktes och flygtiden var 5 151 timmar.

Stöd till aktörer
Lednings och beslutsstöd till 
kommunal räddningstjänst
Tillsammans med flera räddningstjänster 
och aktörer driver MSB projektet ”enhetligt 
lednings system (ELS) för kommunal rädd

ningstjänst” som ska stärka förmågan att 
genomföra effektiva räddningsinsatser. Målet 
med projektet är att utveckla räddnings
tjänstens förmåga att bland annat forma sina 
ledningsorganisationer, utöva ledning i sam
band med större och mer komplexa insatser 
samt hjälpa varandra vid olyckor.

Från 2021 kräver lagen om skydd mot 
 olyckor att räddningstjänsten ska kunna 
hantera omfattande, komplexa och sam
tidiga olyckor i ett enhetligt ledningssystem. 
MSB har under året bidragit med finansie
ring och utbildat tolv regionala utvecklings
ledare som ska stötta räddningstjänsten vid 
implementeringen av ledningssystemet. 
Utvecklings ledarna tillsammans med MSB 
och räddningstjänster ska skapa en gemensam 
kunskapsuppbyggnad utifrån  kommunernas 
olika förutsättningar vid driftsättning av syste
met. MSB har också utvecklat en ny lednings
utbildning för kommunal räddningstjänst med 
ELS som grund med enhetliga  funktioner 
och roller samt hur dessa samverkar. 

En handbok för enhetligt ledningssystem har 
publicerats under året. Handboken beskriver 
nomenklatur, ledningsprocesser, förhållnings
sätt och principer samt ger exempel på 
 organisering av räddningsledning.

Räddningstjänstråd
Räddningstjänstrådet ska vara ett  råd givande 
forum som främjar dialogen mellan MSB och 
kommunal räddningstjänst för att  identifiera 
gemensamma utvecklings områden och ut
maningar. Under året har fyra råd genom
förts där exempelvis lagen om skydd mot 
 olyckor, gemensamt ledningssystem, MSB:s 
utbildnings verksamhet och arbetet med jäm
ställdhetsintegrering har   diskuterats. En dialog 
har också genomförts om vad som bör ingå 
i handlingsplanen som stöd till  kommunal 
räddningstjänst, 2021–2023. Handlings planen 
omfattar planering av räddnings tjänst under 
höjd beredskap, personal och kompetens
försörjning samt brandskydd för den enskilda. 
Synpunkter har framförts att miljöpåverkan 
vid räddnings insats bör prioriteras mer.
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Under Räddningstjänstrådet finns två utskott, 
ett för utbildning och ett för utveckling 
av metod och teknik. Dessa är forum där 
MSB tillsammans med räddningstjänst 
utvecklar och samordnar aktuella frågor. 
Utbildningsfrågor utifrån räddningstjänstens 
perspektiv som arbetsgivare och mottagare av 
utbildad personal har aktivt lyfts i utskottet 
för utbildning under året och former för 
arbetet har utvecklats. Utskottet för metod 
och teknik identifierar gemensamma behov 
med mål att underlätta för att rätt metoder 
och tekniker ska utvecklas. 

Utöver utskotten finns en arbetsgrupp för 
frågor kring lagen om brandfarliga och 
explosiva varor. Gruppen har under 2021 
diskuterat nya föreskrifter för brand farliga 
vätskor samt ändringarna i lag och för
ordning om brand farliga och explosiva varor.

Nätverk för innovationer
MSB har skapat nätverk med partners och 
innovationsbolag tillsammans med relevanta 
aktörer som universitet, ideella organisationer 
och företag för att öka innovationstakten till 
kommunal räddningstjänst. WIN Guard är 
en del av innovationsplattformen WIN som 
är en medlemsbaserad marknadsplats med 
uppgift att öka innovationstakten i samhället. 
MSB:s utvecklingsarbete har under 2021 haft 
fokus på framtidens räddningstjänst i sam
arbete med WIN Guard. 

MSB har tillsammans med Räddnings
tjänsten Storgöteborg (RSG) etablerat ett 

nationellt utvecklingscenter för att omsätta 
relevanta metoder, applikationer och tekniska 
lösningar samt att testa och utvärdera dessa 
för säkrare räddningsinsatser. Syftet är att öka 
utbytet mellan privat och offentlig verksam
het inom forskning, innovation samt teknik 
och metodutveckling. 

Jämställdhet och mångfald 
inom räddningstjänsten
MSB har i uppdrag att stödja kommunerna i 
deras arbete med jämställdhetsintegrering och 
mångfald i räddningstjänsten. Under 2021 
har MSB, i nära samverkan med  kom munala 
räddningstjänster, Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR), fackliga och intresse
organisationer tagit fram en ny inriktning 
och handlingsplan för hur arbetet ska bedri
vas under åren 2021–2030. Inriktningen om
fattar en arbets och utbildningsmiljö som är 
inkluderande med en aktiv nolltolerans mot 
diskriminering och kränkningar. Räddnings
tjänstens rekrytering ska spegla samhället för 
att leverera en bra och jämlik service.

Under året har en studie genomförts om 
karriä rval inom räddningstjänsten.  Studien 
bygger på en enkätundersökning ställd 
till personer som tagit examen under åren 
2007–2016. Resultatet visar att både  kvinnor 
och män sökt sig bort från räddnings tjänsten 
på grund av att det sker kränkning och 
dis kriminering på arbetsplatsen. MSB har 
om händer tagit och delat resultatet till rädd
nings tjänsterna för vidare utveckling.
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Nationell samverkansgrupp 
för oljeskadeskydd
MSB arbetar med Sveriges strategi för olje
skade skydd och det aktörsgemensamma 
 arbetet sker genom Nationell samverkans
grupp för oljeskadeskydd (NSO). Under 
året har den nationella riskbilden för olje
skadeskydd distribuerats. 

Under våren antog det styrande organet för 
Helsingforskonventionen (HELCOM) en 
ny bekämpningsmanual där nio öster sjö
stater ingår. Det är en vägledning för aktörer 
att använda vid planering för att förebygga 
och tillsammans hantera en eventuell olycka 
med oljeutsläpp eller annan förorening. När 
oljeutsläpp eller annan förorening når strand 
blir kommunal räddningstjänst en del av 
hanteringen och ett fortsatt arbete med att 
integrera den nu antagna manualen behöver 
göras i kommunernas planering. 

Utbildning
MSB har i uppdrag att säkerställa kostnadsfri 
utbildning inom området skydd mot olyckor 
som genomförs av myndigheten i Revinge, 
Sandö och Rosersberg. Utbildningarna är 
centrala för att kunna möta kommunernas 
behov av personalförsörjning och säkerställa 
en likvärdig och grundläggande kompetens 
inom kommunal räddningstjänst i hela 
landet. För att öka samhällets förmåga inom 
civilt försvar har MSB ett framgångsrikt ut
bildningskoncept tillsammans med Försvars
högskolan och i samarbete med andra 
 aktörer. För att MSB ska kunna tillhanda
hålla jämlik utbildning både på plats och 
digitalt krävs att utbildnings och övnings
faciliteter är ändamålsenliga vilket ställer 
krav på  investeringar och underhåll.

För 2021 planerades något färre utbildnings
platser än för 2020, men trots det har fler ut
bildats under 2021. Det beror på att  platserna 
inte fylldes på samma sätt 2020 på grund av 
pandemin. MSB erbjuder årligen kommunal 
räddningstjänst cirka 1 500 utbildnings

platser inom skydd mot olyckor, varav cirka 
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. Under året har ytterligare en klass för 
den tvååriga eftergymnasiala utbildningen 
i skydd mot olyckor (SMO) påbörjats. Inom 
ramen för enhetligt ledningssystem har MSB 
utvecklat ett utbildningssystem för räddnings
ledning som införs 2022.

MSB har ökat aktiviteterna i utbildnings
verksamheten inom området jämställdhets
integrering genom att skapa förutsättningar 
att tydligt följa upp arbetet på myndighetens 
skolor. En fokusgrupp har i uppdrag att se 
över mötes kultur, identifiera kunskapsluckor, 
brister och goda exempel som utvecklar och 
stärker arbetet med jämställdhetsintegrering. 
 Satsningen riktar sig till personal och studerande.

Resultat från en studie som genomlyser inre 
och yttre effektivitet i utbildningsverksamheten 
har hanterats avseende behov och hur  antalet 
utbildningsplatser kan tillgodoses på ett 
 kvalitetssäkrat sätt.

Utbildningar inom skydd 
mot olyckor
Utbildning i skydd mot olyckor (SMO) är 
en tvåårig eftergymnasial utbildning som ger 
både teoretiska kunskaper och också praktiska 
färdigheter vilka krävs för att arbeta inom 
räddnings och säkerhetsområdet. Efterfrågan 
och intresset för utbildningen är fortsatt hög.

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal 
i beredskap (Grib) är en utbildning riktad till 
deltidspersonal inom räddningstjänst. Den 
genomförs i nära samverkan med kommunerna 
för att möta behovet av flexibilitet. Utbild
ningen bidrar till den svenska förmågan inom 
skydd mot olyckor och till räddningstjänst 
under höjd beredskap. Genom systematiskt 
kvalitetsarbete utvecklas utbildningen kon
tinuerligt och genomförs i regional närhet 
på nio orter utöver MSB:s skolor.
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Tabell 10. Utbildning i skydd mot olyckor och grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, 
2021–2019

Grund-
utbildning 2021 2020 2019

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Antal 
totalt

Erbjudna 
platser

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Antal 
totalt

Erbjudna 
platser

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Antal 
totalt

Erbjudna 
platser

2-årig SMO, 
samtliga 
terminer

18 % 82 % 558 252 
(start 

2021)

19 % 81 % 567 224 
(start, 
2020)

19 % 81 % 572 252 
(start, 
2019)

2-årig 
SMO, 
examen

19 % 81 % 215 252
(start 

2019)

16 % 84 % 204 224
(start 

2018)

23 % 77 % 190 224
(start 

2017)

Grib, kurs 1 14 % 86 % 537 640 14 % 86 % 534 768 14 % 86 % 675 768

Grib, kurs 2 13 % 87 % 410 728 13 % 87 % 415 592 12 % 88 % 520 768

Under 2021 har 1 135 studerande, 168 
 kvinnor och 967 män påbörjat och genom
fört någon av MSB:s förordningsstyrda 
ut bildningar. Totalt 215 personer, 41 
kvinnor och 174 män, har examinerats från 
utbildningen från skydd mot olyckor. Antalet 
del tagare i Grib har under året varit 947, 
varav 14 procent kvinnor och 86 procent 
män, vilket följer trenden sedan 2019. 

Vidareutbildningen för räddningsledning 
har till syfte att öka kompetensen att leda 
vid räddningsinsatser från vardagsolycka till 
större kris. Vidareutbildningen har under året 
utvecklats med innehåll för verksamhet inom 
tillsyn och olycksförebyggande.

Tabell 11. Räddningsledare A och Räddningsledning B, Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet 
A och B, Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 2021–2019

Vidare-
utbildning 2021 2020 2019

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Antal 
totalt

Erbjudna 
platser

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Antal 
totalt

Erbjudna 
platser

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Antal 
totalt

Erbjudna 
platser

Räddnings-
ledning A 
och B

4 % 96 % 285 300 4 % 96 % 341 360 8 % 92 % 351 360

Tillsyn och 
olycksföre-
byggande 
A och B

21 % 79 % 79 88 18 % 82 % 82 112 12 % 88 % 105 144

Påbyggnads-
utbildning 
för brand-
ingenjörer

47 % 53 % 36 37 18 % 82 % 28 35 41 % 59 % 17 35
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Utbildning för räddningsledning att leda vid 
räddningsinsatser har ökat kompetensen inom 
verksamheterna tillsyn och olycksförebyggande 
genom att 285 personer har deltagit i utbild
ning. Utbildningarna inom räddningsledning 
har över tid få del tagande kvinnor och  trenden 
fortsätter 2021. Inom tillsyn och olycks före
byggande har 17  kvinnor och 62 män  utbildats 
under 2021. I ett tre års perspektiv har andelen 
kvinnor ökat från 12 till 21 procent. 

Den ettåriga påbyggnadsutbildningen för 
brand ingenjörer har bidragit till ökad för
måga att leda såväl i fredstid som under höjd 
beredskap. Under 2021 har 17 kvinnor och 
19 män examinerats. 

Inom ramen för ledning av räddnings
tjänst har nya utbildningar utvecklats som 
implementeras 2022. Utvecklingen är ett 
resultat av de krav på ledningssystem som 
fram kommit efter skogsbränderna 2014 
och 2018 och som införts i lagen om skydd 
mot  olyckor. Utbildnings systemet täcker fler 
dimensioner av ledning och skapar förutsätt
ningar för räddningstjänst att arbeta enhetligt. 

Fortbildningstjänsten
Fortbildningstjänsten är en kostnadsfri 
digital plattform med 31 webbkurser och 
övningsmaterial som vänder sig till personal 
som arbetar med skydd mot olyckor inom 
kommunens organisation för räddningstjänst. 

Tjänsten erbjuder lättillgänglig, flexibel och 
kvalitetssäkrad utbildning med en kombi
nation av egenstudier samt instruktörsledda 
moment i grupp. Från 2020 har anslutna 
organisationer ökat från 125 stycken till 142 
stycken och tjänsten har cirka 10 000 unika 
konton. Av organisationerna är 11 räddnings
tjänst inom industri och på flygplatser. 

Utbildning skorstensfejare
I Rosersberg har MSB grundutbildning för skor
stens fejare och vidareutbildning till skorstens
fejartekniker. Deras kunskaper är efterfrågade 
inom både brandskydd och energi rådgivning.

Under året har 45 deltagare tagit examen från 
grundutbildningen skorstensfejare, 10 kvinnor 
och 35 män. Den senaste treårsperioden har 
andelen kvinnor varierat mellan 20–30 procent 
och män mellan 70–80 procent. Totalt har 
22 tagit examen från utbildningen skorstens 
fejar tekniker, fyra kvinnor och 18 män. 

Krisberedskap och civilt försvar 
MSB utvecklar och erbjuder kurser inom kris
beredskap och civilt försvar. Under 2021 har 
45 kurser genomförts och 1 056 har deltagit 
jämnt fördelat mellan 527 kvinnor och 529 
män. Det kan jämföras mot 2020, då drygt 
700 personer deltog på utbildningarna inom 
civil beredskap. Sammanställning av antalet 
deltagare som genomfört olika kurser presen
teras i tabellen för första gången från 2021.

Tabell 12. Grundutbildning till skorstensfejare, vidareutbildning till skorstensfejartekniker, 2021–2019

Skorstens fejar-
utbildning 2021 2020 2019

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Antal 
totalt

Erbjudna 
platser

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Antal 
totalt

Erbjudna 
platser

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Antal 
totalt

Erbjudna 
platser

Grund utbildning 
Skorstens fejare, 
examen 

22 % 78 % 45 64 22 % 78 % 45 56 31 % 69 % 51 56

Vidareutbildning, 
Skorstensfejar-
tekniker, totalt i 
utbildning

11 % 89 % 46 - 4 % 96 % 45 - 8 % 92 % 49 -

Skorstens fejar-
tekniker, examen 
under året.

18 % 82 % 22 28 (start 
2020)

9 % 91 % 22 28 (start 
2019)

8 % 92 % 25 28 (start 
2018)
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Tabell 13. Genomförda kurser inom krisberedskap och civilt försvar, 2021

Genomförda kurser inom krisberedskap och civilt försvar 
Antal

 deltagare 
Antal 

kvinnor 
Antal 
män

Antal 
kurser

Utbildning för ledande personer inom svensk samhälls- och 
näringsliv (Solbacka)* 

66 28 38 2

Nätbaserat lärande för frivilliga försvarsorganisationer 22 11 11 1

Seveso grundkurs för Sevesohandläggare 32 17 15 1

Att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet 48 28 20 2

Stabsmetodik – grund 59 28 31 3

Stabsmetodik – fördjupning 26 7 19 2

Stabschef 36 16 20 2

Rakel – att planera och agera utifrån ett sambandsansvar 25 2 23 1

Högre kurs i samhällets krisberedskap Steg 1 88 35 53 2

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap 75 36 39 4

Grundkurs för skydd mot informationspåverkan 20 10 10 1

Högre nationell underrättelseutbildning HNU-TF 31 8 23 1

Tjänsteman i Beredskap (TIB) 97 50 47 5

Kriskommunikation 76 59 17 4

Kurs i Probleminramning och strategiskt beslutsfattande inom 
totalförsvar och krisberedskap

18 5 13 1

Lokal övningsledare: att förbereda och leda egen organisations 
deltagande i samverkansövningar 

38 18 20 2

Kurs för övningsutvärderare 39 23 16 2

Totalförsvarsutbildning 38 16 22 1

Regelverk och ansvar i totalförsvaret (modul 2:1) 74 50 24 2

Totalförsvarsjuridik- tillämpningskurs (modul 3:2) 24 15 9 1

Juridisk rådgivning vid kris 18 12 6 1

Kurs i strategisk och systematisk informationssäkerhet 72 29 43 2

Ledning av krisstöd 34 24 10 2

Summa 1 056 527 529 45

Andel 50% 50%

Workshop i totalförsvarsjuridik (modul 4) 124 83 41 2

Pågående: Högre kurs i samhällets krisberedskap med nationell 
och internationell inriktning Steg 2:1** 

0 0 0 0

Pågående: Högre kurs i samhällets krisberedskap med nationell 
och internationell inriktning Steg 2:2***

0 0 0 0

* Under 2021 genomfördes 2 kurser. År 2020 års kurs blev flyttad till 2021 pga coronapandemin. 
** Start HT2021, avslut 2022.
*** Start 2020, avslut 2022. Beror på coronapandemin.
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Inom området stabsmetodik och krisledning 
har en ny fördjupningskurs genomförts på 
 MSB:s skolor i Revinge och på Sandö. Flera 
kurser inom krisberedskap och totalförsvar 
genom förs av Försvarshögskolan (FHS) på 
MSB:s uppdrag och i samverkan med Försvars
makten, exempel vis högre kurs i samhällets 
krisberedskap och totalförsvar steg 1 och steg 2. 

Under året har en särskild satsning riktats mot 
målgruppen frivilliga försvarsorganisationer 
och ett flertal nya kurser har startats inom om
rådet totalförsvar. Exempel på detta är tillämp
ningskurs inom totalförsvarsjuridik, övnings
utvärderare, grundkurs i informationspåverkan, 
webbkurs i samhällets krisberedskap och en 
kurs om nätbaserat lärande. Utbildningen 
är specifikt riktad mot totalförsvarets behov 
och de aktörer som kan ha behov av stöd från 
frivilliga försvarsorganisationer vid planering 
av beredskap och höjd beredskap eller krig.

MSB erbjuder kurser inom svensk kärnenergi
beredskap med grundläggande kunskaper 
för den svenska kärnenergiberedskapens 
uppbyggnad samt samverkan mellan olika 
 berörda aktörer. Inom området har 63 del
tagare, 32 kvinnor och 31 män, utbildats 
under året jämfört med 70 under 2020.

Den pågående pandemin har fortsatt  inneburit 
fokus på utveckling av nätbaserat lärande. 
Behovet kommer att kvarstå även efter pande
min och kräver att MSB och FHS fortsätter att 
erbjuda blandat lärande på distans och på plats.

Tillsyn
MSB:s tillsynsverksamhet bedrivs inom tre 
delområden: tillsyn, tillsynsvägledning och 
marknadskontroll och ska vara likvärdig, 
effektiv och rättssäker. Syftet är att kontrollera 
om tillsynsobjektet följer lagstiftningen och 
de skyldigheter som följer av denna. Inom 
samtliga tre delområden finns överenskomna 
planer där aktiviteter och vilka besök som 
planeras beskrivs. MSB har under 2021 
inte kunnat genomföra alla fastställda och 
överenskomna planer. Pandemin har delvis 
påverkat genomförandet av tillsynsbesök 

och särskilda bedömningar har varit nöd
vändiga för att kunna utföra myndighetens 
lag stadgade uppgifter. MSB behöver tillföra 
och utbilda fler resurser inom tillsyn för att 
öka samverkan med att utföra fler digitala 
tillsynsmöten och tillsynsbesök. 

Tillsyn av kommunerna enligt 
lag om skydd mot olyckor
MSB har från 2021 övertagit ansvaret att 
 bedriva tillsyn över att kommunerna  följer 
lag och föreskrifter. Exempel på områden som 
MSB granskar är förmåga till räddnings insats, 
förutsättningar för att leda räddningsinsatser 
samt att tillsyn, sotning, brandskydds kontroll 
och rådgivning bedrivs i enlighet med lag 
och föreskrifter. Verktyg och metoder för 
genom förande av MSB:s tillsyn har utvecklats 
med prioritering av tillsyns åtgärder samt hur 
bedömning och beslut ska kommuniceras till 
aktörerna för att uppnå ökad effekt. 

Det första verksamhetsåret visar att kommu
nerna behöver utveckla sin förmåga inom 
olycksförebyggande arbete även om på gående 
pandemi till viss del kan förklara delar av 
de brister som synliggjorts. I utveckling 
av strukturen för det nya regelverket har 
informations träffar genomförts och en hand
bok samt två fördjupningar har publicerats.

Tillsyn av statlig räddningstjänst
MSB har som ansvarig för Centralt rädd
ningstjänstforum (CRF) under året arbetat 
med att åtgärda brister och utveckla väg
ledning för tillsyn av statlig räddningstjänst. 

Tillsyn av program för rädd nings 
tjänst och sanering vid kärn
teknisk olycka
Under året har MSB genomfört digital tillsyn 
av program för räddningstjänst och  sanering 
vid kärnteknisk olycka. MSB har utfört tillsyn 
av sju länsstyrelser och följt upp de åtta läns
styrelser MSB genomförde tillsyn av 2020. 
Genomgående gäller att länsstyrelsernas pro
gram och planer för operativt stöd vid kärn
teknisk olycka i olika grad behöver utvecklas. 
Flertalet länsstyrelser behöver utveckla sina 
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planer samt utbilda och öva sin beredskaps
organisation för att uppfylla lagens krav 
avseende räddningstjänst och sanering vid 
utsläpp av radioaktiva ämnen till följd av en 
kärnteknisk olycka. Särskilt gäller att planerna 
för strålningsmätning och sanering behöver 
utvecklas. En positiv effekt av länens hante
ring av pandemin som MSB kan konstatera 
är att samtliga län har utvecklat förmågan till 
stabsarbete och samverkan med andra aktörer. 

Tillsyn av Sevesolagen
MSB svarar för den centrala tillsynen enligt 
lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalie
olyckor, Sevesolagen. Under året har upp
följning av länsstyrelsernas tillsyn genom förts 
i tre län. Därutöver har sju län följts upp från 
föregående års genomförda uppföljningar. 
Genom en omprioritering minskades an
talet planerade uppföljningar till förmån för 
utveckling av ett nytt uppföljnings koncept 
avseende nödlägesplanering. 

MSB publicerar årligen en rapport över till
lämpningen av Sevesoområdet, som benämns 
”Nationella bilden över Sevesolagen”. Rappor
ten ska bidra till inriktning av länsstyrelsernas 
regionala planering av tillsynen inom Seveso
området. MSB bedömer att länsstyrelserna, 
trots pandemin och dess restriktioner, har 
bibehållit nivån av antal genomförda tillsyns
besök. Länsstyrelserna har ställt om arbetet 
och cirka 60 procent av tillsynsbesöken har 
ersatts med digitala aktiviteter. Brister inom 
området visar att fler verksamheter på den 
högre kravnivån bör få tillsynsbesök varje år.

Tillsyn och kontroll av statens 
alarmeringsavtal avseende 
112tjänsten
MSB utövar tillsyn och kontroll av SOS 
Alarm Sverige AB:s åtaganden i alarmerings
avtalet. Uppdraget redovisades till regeringen 
under andra kvartalet 2021. MSB konstaterar 
att avtalet i huvudsak uppfylls och att svars
tiderna blivit bättre men är fortfarande inte 
tillfredsställande.

Tillsyn enligt lagen om brand
farliga och explosiva varor 
MSB har inom ramen för tillsyn över Försvars
maktens (FM), Totalförsvarets forsknings
instituts (FOI), Försvarsmaktens materielverks 
(FMV) och Fortifikations verkets (FortV) han
tering av brandfarlig vara avslutat sex tillsyns
ärenden som  startades 2020 samt ytterligare 
tre ärenden från 2021. Upp följning av tillsyn 
av Säkerhets inspektionens (SÄKINSP) tillsyn 
över FM, FOI, FMV och FortV har fortgått 
under året i enlighet med överens kommen 
plan. MSB har del tagit tillsammans med 
Försvars maktens driv medels inspektörer på åtta 
tillsynsbesök och med Försvarsmaktens inspek
törer för explosiva varor på sju tillsynsbesök.

Till förmån för handläggning av tillstånds
ärenden och på grund av pandemin har MSB 
prioriterat ner de planerade tillsynsbesöken 
för civil hantering av explosiva varor. Utöver 
detta har MSB inom ramen för sitt tillsyns
mandat av naturgasnätet genomfört ett 
planerat tillsynsbesök. 

Tillsyn enligt lagen om transport 
av farligt gods
MSB har enligt lag (2006:263) om transport 
av farligt gods under året genomfört 19 
tillsynsbesök med inriktning på säkerhets
rådgivarens uppgifter och transportskydd. 
MSB säkerställer att verksamheterna utvecklar 
rutiner och metoder för att uppfylla kraven i 
regelverken i samband med att tillsyn genom
förs. Det omfattar kontroll av rutiner och 
frekvens av genomförd utbildning för trans
port av farligt gods och transportskydd samt 
fastställande och utvärdering av skyddsplan för 
transport av farligt gods med hög riskpotential.
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Ett fyrtiotal företag som omfattas av före
skriften om säkerhetsrådgivare har under 2021 
uppmanats att utse en säkerhetsrådgivare för 
transport av farligt gods. Åtgärden har, enligt 
företrädare från branschen, resulterat i en märk
bart ökad efterfrågan på säkerhetsrådgivare.

Marknadskontroll
MSB har ett operativt ansvar för marknads
kontroll inom fem sektorer. Sektorerna avser 
aerosolbehållare, transportabla tryck bärande 
anordningar (t.ex. gasflaskor), gas anordningar 
(t.ex. gasolgrillar), pyrotekniska artiklar (t.ex. 
fyrverkerier) och sprängämnen för civilt 
bruk. EU:s förordning om marknadskontroll 
reglerar marknadskontrollen, vilken syftar 
till att garantera säkerhet, hälsa, konsument
skydd och en fri rörlighet av varor som 
överensstämmer med EU:s produktkrav. 
Proaktiva aktiviteter inom marknadskontroll 
har genomförts i tre av dessa sektorer. 

I ett EUgemensamt projekt för gas anordningar 
som i Sverige omfattar fem gasol grillar har en 
granskning genomförts och rapporterats till 
projektet. Bristerna rörde EUförsäkran om 
överensstämmelse, spårbarhetskrav, varningar 
och instruktioner för säker användning. En 
kontroll av pyroteknisk rök som används i 
samband med paintball har medfört att flera 
återförsäljare har tagit bort produkter från sitt 
sortiment samt att en svensk tillverkare har 
rättat påtalade brister. 

För sektorerna samt produkter som omfattas 
av nationella tekniska regler har anmälningar 
inkommit och MSB har genomfört reaktiv 
marknadskontroll. I december 2020 inkom 
anmälningar om gasflaskor för kolsyra, som 
används i hemmiljö för kolsyrad dryck. De 
företag som MSB kontaktat har återkallat den 
ventil som varit förekommande i anmälning
arna. Under 2021 har cirka 240 000 av dessa 
återkallats och detta fortsätter under 2022. 

Totalt har 49 ärenden inkommit via EU:s 
informations och rapporteringssystem Safety 
Gate, samtliga gällande pyrotekniska artiklar. 
Inga av produkterna har konstaterats på den 
svenska marknaden. 

Tabell 14. Inkomna anmälningar om produkter 
2021–2019, antal

 2021 2020 2019

Genom Safety Gate* 49 13** 21***

Skyddsklausuler 2 7 3

Tullärenden 2 0 4

Övriga anmälningar 13 13 10

* Safety Gate är EU-kommissionens informations-delnings-
system (tidigare RAPEX). 
** Inklusive 1 produkt som även anmälts som skyddsklausul. 
*** Inklusive 3 produkter som även anmälts som skydds klausuler.

Mål och återrapporterings
krav i regleringsbrevet

Olycksförebyggande arbete och 
räddningsinsatser
2. Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap ska, inom ramen för myndighetens 
ansvarsområde, på en övergripande nivå 
redovisa samhällets samlade förmåga att 
dels förebygga bränder och andra olyckor, 
dels genomföra effektiva räddningsinsatser. 
I redovisningen ska klimatförändringarnas 
effekter på förekomsten av bränder och 
naturolyckor beaktas.

MSB bedömer att förmågan att förebygga 
bränder och andra olyckor samt att genom
föra effektiva räddningsinsatser generellt sett 
är tillfredsställande i samhället men att det 
finns vissa utvecklingsbehov. Under året har 
 ändringar trätt i kraft i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) och i lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Målstyrningen behöver utvecklas så att syste
matiken i kommunernas arbete blir bättre. 
De föreskrifter om innehåll och struktur i de 
kommunala handlingsprogrammen (MSBFS 
2021:1) tillsammans med de handböcker 
och fördjupningsrapporter som myndigheten 
utvecklat under året skapar förutsättningar 
för denna utveckling. 

Kommunernas arbete med brandskydds
åtgärder för särskilt riskutsatta är idag olika 
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och fler behöver arbeta systematiskt med 
frågan. MSB har tagit fram stöd och väg
ledningar samt genomfört kommunikations
insatser med budskapet ”stärk brandskyddet 
för närstående” med syfte att de personer 
som har begränsade möjligheter att agera i 
händelse av brand får hjälp att vidta lämpliga 
förebyggande åtgärder.

Inom ramen för MSB:s uppgift som tillsyns
myndighet över kommunernas skyldigheter 
enligt LSO har en betydande andel av kom
munerna under året inte levt upp till kraven 
i LSO. Effekterna av pandemin har lett till att 
kommunernas förebyggande arbete exempelvis 
genomförande av tillsynsbesök, information 
och rådgivning samt utbildnings aktiviteter 
har bedrivits i begränsad omfattning. 

Den grundläggande förmågan att genomföra 
räddningsinsatser vid de vanligaste  olyckorna 
är godtagbar. Förmågan att hantera stora 
olyckor behöver utvecklas. Föreskrifterna 
om ledning av kommunal räddningstjänst 
(MSBFS 2021:4) och arbetet med ett 
 enhetligt ledningssystem (ELS) förväntas 
stärka kommunernas förmåga och innebär 
att kommunerna formar sig i samverkans
regioner där vissa täcker flera län. Förmågan 
till över gripande ledning förbättras kontinu
erligt men arbetet kommer att ta tid. Kom
munerna behöver utveckla sin insatsplanering 
för olyckor med allvarliga konsekvenser och 
involvera ett aktivt miljöarbete. 

Arbetet med jämställdhet och jämlikhet i 
räddningstjänsten går långsamt framåt. MSB 
har i samverkan med räddningstjänsterna 
 tagit fram en inriktning och handlingsplan 
mot 2030. Inriktningen innehåller tre mål
bilder med åtgärder för att öka jämställd heten 
och mångfalden inom MSB:s utbildningar 
och i räddningstjänsten. 

Räddningstjänsten har fortsatt utmaningar 
i att rekrytera och behålla räddnings tjänst
personal. Detta gäller särskilt deltidsbrand
män och i vissa kommuner är läget allvarligt 
och påverkar beredskapen. För att säkerställa 
personal är räddningstjänsten beroende av att 

arbetsgivare ger möjlighet till sina anställda 
att jobba som brandman på deltid.

MSB har i det nationella forumet för spräng
ämnessäkerhet tillsammans med Polismyndig
heten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Försvars
makten och Totalförsvarets forskningsi nstitut 
arbetat för att öka samhällets förmåga att 
hantera explosiva varor samt förebygga och 
förhindra illegal införsel och användningen 
av dessa. Förändringarna i lagen om brand
farlig och explosiv vara (LBE) har bidragit 
till att försvåra och begränsa illegal hantering 
av explosiva varor. De nya reglerna består av 
ökade krav att kontrollera och lämplighets
pröva personer som har tillgång till explosiva 
varor i tillståndspliktiga verksamheter eller 
har inflytande över sådana verksamheter. 
MSB har tillsammans med Försvarsmakten, 
Polismyndigheten och Tullverket tagit fram 
en utbildning om explosiva hot för att öka 
kunskapen om explosiva varor inom Tull
verket och räddningstjänsten.

Klimatförändringarnas negativa konsekvenser 
som förekomsten av bränder och andra natur
olyckor bedöms komma att öka och kräver 
utökad kapacitet inom krisberedskap. MSB 
anser att kommunerna behöver spegla risk
bilderna i risk och sårbarhetsanalyserna och 
i sina översiktsplaner samt kommunala hand
lingsprogram. Räddningstjänst och andra 
aktörer bedöms behöva hantera fler insatser 
för att kunna möta den ökade frekvensen av 
skyfall och översvämningar vid vattendrag 
och sjöar, utmed kusten och även i tät orter. 
I genomsnitt larmas räddningstjänsten till cirka 
235 händelser vid översvämningar och flöden 
i vattendrag. Under perioden  2005–2019 
larmades räddningstjänsten till 205 händelser 
för ras, skred och slamström.

Under 2020 larmades räddningstjänst till 
2 600 skogsbränder, jämfört med 2 753 år 
2019 och 4 451 år 2018. Helikoptrar och 
skopande flygplan är ett stöd och komplement 
i räddningstjänstens arbete med att bekämpa 
skogsbränder. Brandriskprognoser styr antalet 
helikoptrar och skopande flygplan i beredskap 
och var dessa placeras i landet. 
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Under åren 2015–2020 inträffade drygt 
80 000 naturskador i Sverige orsakade av 
stormar, översvämningar, jordskred, bergras, 
jordskalv, erosion, sättningar till följd av sänkt 
grundvattennivå, hagel, snötryck och lavin. 
Det totala skadebeloppet för dessa skador 
uppgick till drygt 3,5 miljarder kronor vilket 
i genomsnitt blir drygt 586 miljoner kronor 
per år. Under denna period uppstod natur
skador främst på grund av storm (55 500 
skador) och översvämningar (18 400 skador). 

Återrapportering anslag 1:10
4. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska redovisa genomförda 
aktiviteter som har finansierats med medel 
från anslag 1:10 Klimatanpassning – del 
till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap under utgiftsområde 20 och 
hur finansieringen har fördelats mellan 
aktiviteterna. Av redovisningen ska också 
framgå bedömda effekter för samhällets 
anpassning till ett förändrat klimat utifrån 
genomföra aktiviteter.

Anslagsposten för klimatanpassning får använ
das för karteringar, konsekvens bedömningar 
och riskhanteringsplaner avseende klimat
relaterade översvämningar, ras, skred, värme
böljor och skogsbränder samt för att utveckla 
arbetet med samhällsskydd och beredskap 
med avseende på klimatets förändring.

MSB har som stöd till planering hos kommu
ner, länsstyrelser och andra aktörer avslutat 
studierna för risker om skred i Kalmar och 
Jönköpings län. En studie har påbörjats i 
Skåne. Moränkartering för Jämtland har 
 avslutats och överlämnats medan kartering 
för Västerbotten pågår.

Under året har en ny översvämningskartering 
för Bureälven tagits fram och karteringar för 
Dalälven, Nissan, Fyrisån och Tyresån har upp
daterats. MSB har modifierat de hydrauliska 
modellerna för Säveån och Mörrumsån som 
analyserar flöden och vattennivåer i vattendrag 
till SMHI:s varningar om översvämningar.

Underlag från studien för beredskap vid över
svämning av Ångermanälven har publicerats 
på MSB.se. Under året har fortsatt utveckling 
av metoder för översvämningar vid kusten, 
klassificeringar till brandbränslekartan och 
marktäcke vid skogsbrand pågått. Tjänsterna 
är under ständig utveckling där MSB löpande 
förbättrar för att ge kommuner och läns
styrelser beslutsunderlag. 

Tabell 15. Fördelning och utfall för aktiviteter inom anslag 1:10 under 2021, mnkr

Område Ungefärlig kostnadsfördelning Exempel på aktiviteter

Ras och skred 4,3 Översiktliga stabilitetskarteringar

Översvämning 0,9 Översiktliga översvämningskarteringar

Skogsbrand 2,1 Kartering av markförhållanden och 
brandbränslekarta

Utveckling av arbetet med samhälls- 
skydd och beredskap med avseende 
på klimatets förändring

1,7 Konferens om översvämning för 
kommuner, länsstyrelser mfl. 

Vägledning för länsstyrelsernas 
arbete med riskhanteringsplaner

Studier inom klimatrelaterade 
sårbarheter och risker

Total 9,0
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MSB tilldelades 5 500 tkr under 2021 
inom anslag 1:10 som utökades med 8 000 
tkr i vårändringsbudgeten. MSB har även 
finansierat studier med anslag 1:10 inom 
klimat relaterade sårbarheter och risker samt 
för behov av geodata till krisberedskap och 
fjärranalys inom klimat. 

En ojämn medelstilldelning innebär svårig
heter för långsiktig planering vid utvecklingen 
av aktiviteter för samhällets anpassning till ett 
förändrat klimat som exempelvis risker vid 
värmeböljor som inte har påbörjats. 

Beredskapsåtgärder mot 
kärnkraftsolycka
5. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska avseende beredskaps-
åtgärder mot kärnkraftsolyckor redovisa 
hur myndigheten och länsstyrelserna har 
använt medlen samt hur medlen fördelats 
mellan aktörerna. Även bedömda effekter 
av den genomförda verksamheten ska 
redo visas (enligt villkor 5 under anslag 
2:6). Myndigheten ska även årligen 
rapportera utfallet av verksamheten till 
Strålsäkerhets myndigheten samt lämna en 
prognos för de tre kommande åren senast 
den 20 februari varje år.

För finansiering av särskilda beredskaps åtgärder 
vid en kärnteknisk olycka utgår en  avgift från 
varje svensk kärnteknisk  anläggning. MSB 
får medel i det årliga reglerings brevet till 
MSB:s verksamhet samt att fördela till läns
styrelserna i Skånes,  Hallands,  Kalmars, 
 Uppsalas, Väster  bottens, Stockholms, Väst man
lands, Gävleborgs, Krono bergs, Jön köpings, 
Västra Götalands, Öster götlands och  Gotlands 
län för att genom föra åtgärder inom respektive 
 verksamhet till den särskilda  beredskapen 
mot kärnkraftsolycka.

Regeringens beslut om införande av förändrade 
beredskapszoner runt de svenska kärnkraft
verken har medfört fler uppgifter för MSB och 
fler länstyrelser än tidigare får särskilda medel för 
att stärka länens beredskap för kärnkraftsolycka.

Tabell 16. Fördelning av anslag 2:6 villkor 5, 
2021–2020, tkr

2021 Tilldelning 2020 Tilldelning

Halland 11 100 8 500

Kalmar 7 800 7 000

Uppsala 9 500 8 500

Skåne 600 600

Västerbotten 600 600

Stockholm 720

Västmanland 720

Gävleborg 720

Kronoberg 720

Jönköping 720

Västra 
Götaland

720

Östergötland 600

Gotland 600

MSB 12 740 11 790

Totalt 47 860 36 990

Länen med kärnkraftverk har under året, 
med anledning av förändrade beredskaps zoner 
arbetat med att utveckla sam arbetet inom 
beredskapen genom att likrikta  samtliga delar 
i beredskapsplanerna, vilket har ökat möjlig
heterna till samarbete och samverkan vid en 
kärnteknisk händelse. Utvecklingen har också 
bidragit till att stödja de län som omfattas 
av förändringen i förordning (2003:789) 
om skydd mot olyckor och behöver utveckla 
samt utöka beredskaps planerna. Projekt har 
bedrivits inom området skyddsåtgärder som 
exempelvis strålnings mätning, utrymning, 
inomhus vistelse, kompletterande utdelning av 
jodtabletter och gemensam kommunikation 
som omfattar enhetliga beslut och budskap. 

Utbildning och övning har i stor utsträckning 
kunnat genomföras av vissa län, medan andra 
har ställt in utbildningar eller ändrat ambitions
nivå på grund av coronapandemin. 
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Under året har MSB genomfört två utbild
ningar inom svensk kärnenergiberedskaps 
grunder av strålningsmätning (joniserande 
strålning), tillgängliga resurser och strategier 
för strålningsmätningar.

MSB samverkar kontinuerligt med Strål
säkerhets myndigheten och länsstyrelserna 
i Uppsala län, Hallands län och Kalmar län 
i syfte att vidta åtgärder för att gemensamt 
implementera de förändrade beredskaps och 
planeringszonerna. Arbetet med den nationella 
beredskapsplanen (NBP) för radiologiska och 
nukleära olyckor har pågått under året.

Under året har MSB upphandlat materiel 
för inomhus och utomhusvarningssystem. 
Vid första publicering av upphandling av nya 
mottagare för inomhusvarning inkom inga 
anbud och upphandlingen publicerades på 
nytt och avtal med producent har tecknats. 
Materiel för utomhusvarning har anskaffats. 
I samband med kommande installation av 
utomhusvarning har MSB gett länsstyrelserna 
stöd om lämplig placering av ljudsändare 
samt avtal med fastighetsägare.

MSB har genomfört seminarium om för
ändrade beredskapszoner och vad det innebär 
för samtliga länsstyrelser. Ytterligare sju tema

seminarier med fokus på sanering, kommunika
tion och beslutsstöd vid kärnteknisk olycka 
har genomförts i syfte att öka kunskapen om 
och dela erfarenheter inom området. Under 
våren genomfördes en kunskapsdag med fokus 
på sanering tillsammans med läns styrelsen 
i Hallands län. MSB deltar även i ett flertal 
grupper och samordnar bland annat arbetet 
i kommunikatörsnätverket och bidrar till 
arbetet med utdelning av information och 
jodtabletter. Länsstyrelserna har fått stöd 
inom utrymning med  ny vägledning samt 
indikering och sanering.

Upphandling av instrument för indikering 
vid kärnteknisk olycka har genomförts och 
leverans av instrument med tillbehör pågår. 

Den nya inriktningen för radiologiska och 
nukleära (RN) händelser är försenad i för
hållande till ursprunglig tidplan men analys, 
sammanställning och en förmågebedömning 
är genomförd. Under året har arbetet resul
terat i att förmågor och delförmågor har 
identifierats för beredskapens utveckling. 
Risker och svagheter i identifierade förmågor 
har validerats. Sammanställningen kommer 
att ligga till grund för det fortsatta arbetet att 
samordnat utveckla den svenska beredskapen 
för radiologiska och nukleära olyckor. 
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Publikationer
MSB har lämnat särskilt stöd med  vägledningar, 
föreskrifter, handböcker, rapporter och informations-
blad. Underlagen har till  syfte att underlätta 
och stödja berörda aktörers arbete samt främja 
 samverkan och likvärdighet över hela landet. 

Vägledningar 
• Att informera allmänheten enligt Sevesolagen.
• Stöd vid tillsyn av bergsprängare, inklusive 

checklista med frågor (reviderad 2021).
• Räddningstjänst under höjd beredskap 

– RUHB: Del 2. Räddningstjänst och 
samhällsviktig verksamhet.

• Hantering av kolfiberkomposit vid olyckor. 

Föreskrifter
• MSBFS 2021:1 föreskrifter och allmänna 

råd om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst. 

• MSBFS 2021:2 föreskrifter om behörighet 
att vara räddningschef eller räddnings-
ledare i kommunal räddningstjänst.

• MSBFS 2021:3 föreskrifter om deltagare 
i verksamhet med explosiva varor.

• MSBFS 2021:4 föreskrifter och allmänna råd 
om ledning av kommunal räddningstjänst.

• MSBFS 2021:5 föreskrifter om 
undersökningsrapport efter kommunal 
räddningsinsats.

• MSBFS 2021:6 föreskrifter om ändring i 
föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport 
av farligt gods på väg och i terräng.

• MSBFS 2021:7 föreskrifter om ändring i 
föreskrifter (MSBFS 2020:10) om transport 
av farligt gods på järnväg.

• MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna 
råd om hur kommunen ska planera och 
utföra sin tillsyn.

Handböcker
• Ett enhetligt ledningssystem för kommunal 

räddningstjänst.
• Transport av farligt gods – väg och 

järnväg 2021–2022.
• Handbok för innehåll och struktur 

för kommunernas handlingsprogram 
enligt lag om skydd mot olyckor samt 
fördjupningsrapporter.

Rapporter
• Säkrare transporter av farligt gods genom 

transparent informationshantering och 
samverkan.

• Säkrare transporter av farligt gods – 
Ett förslag till nollvision.

• Gasformig vätefluorid (HF) vid brand i trånga 
utrymmen – risker för hudupptag vid insatser.

• Jämförande studie avseende metoder för 
direktvisande indikering av fluorid joner i 
samband med brand.

• Stålstrukturer i moderna fordon.
• Sammanställning av oljeutsläpp och för-

oreningsolyckor till sjöss, åren 1970 till 2021.
• Kartläggning av förmågan – Sveriges 

oljeskyddsberedskap 2021.
• Förstudie, Framtida detektion av 

vegetations- och skogsbränder.
• En ny modell för gräsbrandsfara i Sverige.
• Samhällsekonomiska analyser av 

naturhändelser. 
• Riskområden för ras, skred, erosion 

och översvämning. 
• Klimatförändringarnas effekter på 

förekomsten av naturolyckor. 
• Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet 

2020 och 2021, ges ut av SKR. 
• Brand i Polarbröds bageri, Älvsbyn.
• Skattning av kostnader för egendomsskador 

och personskador för 2019 års bränder. 
• En översiktlig sammanställning av data från 

genomförda utredningar av  översvämningar: 
insamlade enligt förordning om över-
svämningsrisker för perioden 2014–2020.

Informationsblad och broschyrer
• Brandfarliga varor – Gasol i skolor.
• Brandfarliga varor – Gasol i restauranger.
• Säker energilagring med vätgas.
• Säkrare transporter av farligt gods genom 

transparent informationshantering och 
samverkan.

• Brandskydd i flerbostadshus. 
• Eldning och allemansrätt (reviderad 

juni 2021).
• Lighting Fires and the Right of Public Access 

Things to consider when lighting a campfire 
or barbecue outdoors (revised June 2021). 
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Operativ hantering av 
samhällsstörningar
Målet med MSB:s operativa arbete är att samhället effektivt och samordnat 
ska kunna hantera samhällsstörningar så att konsekvenserna begränsas.

Samlad bedömning
MSB bedömer att resultatet av genomförda prestationer för verksamhetsområde operativ hantering 
av samhällsstörningar, i förhållande till uppgift enligt instruktion, är tillfredsställande.  Bedömningen 
bygger på resultat av genomförda prestationer i fullgörandet av uppgiften. MSB:s arbete inom 
området operativ hantering av samhällsstörningar bedöms ha bidragit till en god nationell bered-
skap och en mer effektiv samlad nationell hantering av den pågående pandemin. Genom nationella 
insatser har MSB bistått andra aktörer med förstärkningsresurser vid olyckor och kriser. Genom 
internationella insatser har MSB bistått internationellt humanitärt, resiliensbyggande och freds-
främjande arbete i kris- och konfliktdrabbade länder. MSB ser ett fortsatt stort behov av att utveckla 
myndighetens operativa verksamhet, bland annat utifrån de lärdomar som gjorts under pandemin. 

Väsentliga resultat
Under året har MSB inom området ”Operativ hantering av samhällsstörningar” arbetat mot 
effektmålet ”Effektivare hantering av samhällsstörningar så att konsekvenserna begränsas”, 
där de mest väsentliga resultaten är följande punkter. MSB har:

• bidragit till en mer effektiv aktörsgemensam hantering av pandemin. MSB har arbetat 
systematiskt och uthålligt med nationell inriktning och samordning genom nationella samlade 
lägesbilder och genom att vara en stödjande och pådrivande kraft i samverkan på nationell 
nivå genom olika samordningsaktiviteter. Att information till allmänheten ska vara samordnad 
har varit en viktig del i detta

• särskilt bidragit till att en samlad information från myndigheter och regioner om bl.a. råd, rekom-
mendationer, restriktioner, vaccin och vaccinationer tillgängliggjorts medborgarna genom webb-
platsen Krisinformation.se. All information som publiceras på sajten är bekräftad information från 
myndigheter och andra ansvariga aktörer. Totalt har information på 28 olika språk förmedlats

• utökat förmågan att stödja räddningsinsatser vid skogsbränder. Förmågan består av bl.a. fyra 
skopande flygplan, varav två i EU-beredskap och två i nationell beredskap, som användes vid 
77 insatser i Sverige för att släcka bränder från luften 

• lämnat stöd till internationellt humanitärt arbete genom 78 insatser i 26 länder med resurser 
inom bland annat stöd till sjukvård, infrastruktur, boende och informationshantering 

• lämnat stöd till FN, EU och OSSE:s fredsfrämjande verksamhet genom 33 insatser i 
19 länder med resurser inom bland annat säkerhet/sjukvård, maritim säkerhet, konflikt-
förebyggande och minhantering 

• genomfört resiliensinsatser av större omfattning i ett flertal länder för att stärka ansvariga 
aktörer att hantera kriser och katastrofer 

• etablerat EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel, placerat i Kristinehamn, med syfte att 
öka den medicinska beredskapen med materiel inom EU, samt genomfört en första insats 
med stöd till Lettland med 80 ventilatorer för hantering av covid-19

• stärkt förmågan till aktörsgemensam samverkan och ledning över hela hotskalan genom att 
öva operativ hantering. Både som deltagare i andra aktörers övningar men också genom 
att planera, genomföra och utvärdera en fältövning tillsammans med Försvarsmakten, 
Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Svenska Röda korset

• vidareutvecklat förmågan att utbyta lägesbilder inom Norden med avseende på pandemin 
 genom ett särskilt mötesformat på generaldirektörsnivå och upprätthållit sen tidigare 
etablerade samband mellan tjänstemän i beredskap (TiB).
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Tabell 17. Kostnad för operativ hantering av 
samhällsstörningar 2021–2019, tkr

 2021 2020 2019

Verksamhets kostnader 917 609 976 309 665 562

Transfereringar 200 5 339 2 394

Totala kostnader 917 809 981 648 667 956

Minskningen 2021 jämfört med 2020 beror 
på lägre kostnader för operativ hantering av 
coronapandemin samt lägre kostnader i den 
avgiftsbelagda verksamheten internationella 
insatser. Utöver detta finns en ökad omsätt
ning inom EUlagren. 

Transfereringar 2021 avser bidrag till aktör 
för anpassad information till allmänheten 
med anledning av coronapandemin. 

Nationell beredskap
MSB stärker den nationella beredskapen 
genom att upprätthålla beredskap dygnet 
runt, genomföra nationell lägesrapportering, 
upptäcka, identifiera och möta informations
påverkan samt stödja internationella aktörer. 
Under 2021 har hanteringen av corona
pandemin fortsatt präglat den operativa 
verksamheten men MSB:s stöd har frekvent 
efterfrågats i flera händelser under året som 
gått. MSB har bidragit till att upprätthålla 
den samlade beredskapen på nationell nivå 
tillsammans med andra aktörer i det  svenska 
krisberedskapssystemet och med EU:s 
 Emergency Response Coordination Centre.

Operativa lägesbilder, analyser 
och bedömningar
I samband med väsentliga samhällsstörningar 
tar MSB, med stöd av berörda aktörer, fram 
en nationell samlad lägesbild. Den riktar sig 
till aktörer på central och regional nivå som 
är involverade i hanteringen av händelsen. 

Även under 2021 har fokus legat på han
teringen av pandemin, vilket återspeglas i 

produktionen. De nationella samlade läges
bilder som togs fram inom ramen för han
teringen av pandemin syftade till att skapa 
en övergripande lägesbild, identifiera och 
bedöma möjliga konsekvenser för målen för 
samhällets säkerhet ur ett tvärsektoriellt pers
pektiv, belysa områden där MSB bedömde 
att det fanns gemensamma utmaningar för 
samhällets samlade hantering samt identifiera 
behov av åtgärder. Dessa underlag användes 
sedan för att skapa en gemensam inriktning 
för den vidare hanteringen inom olika om
råden. MSB har, i enlighet med regeringens 
uppdrag Ju2020/04352, löpande uppdaterat 
regeringen om samhällskonsekvenser utifrån 
Folkhälsomyndighetens smittspridnings
scenarier genom de fem delrapporter som 
hittills har lämnats. Utöver de nationella 
 samlade lägesbilderna har också ett  flertal 
analyser och bedömningar tagits fram kopp
lade till hanteringen och konsekvenserna 
av pandemin. Dessa rör områden så som 
 hotande eller faktiska råvarubrister och 
inför lättnader av restriktioner. 

MSB följer också löpande olika sårbarhets 
och hotområden och bedömer störningar och 
avvikelser inom dessa. MSB har kon tinuerligt 
under året tagit fram kortare analyser och 
bedömningar samt konsekvens analyser 
rörande planerade händelser, så som förintelse
konferensen i oktober, säsongsbetonade risker 
som till exempel gräs och skogbrandsrisk 
men även avseende händelseutvecklingen 
i om världen och hur den i förlängningen 
kan påverka samhällets säkerhet och 
funktionalitet i Sverige.

Tabell 18. MSB:s producerade information sunderlag, 
2021–2019, antal

Informationsunderlag 2021 2020 2019

Nationella lägesbilder 22 29 1

Särskilda rapporter 5 36 6

Konsekvensanalyser 19 24 72

Bedömningar av händelser 96 79 148
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Driver aktörernas 
gemensamma hantering
MSB verkar pådrivande för samordning och 
gemensam inriktning av krishanteringen på 
nationell nivå vid samhällsstörningar. Myndig
heten säkerställer ett effektivt informations
utbyte, en samlad lägesbild, samordning 
av åtgärder och kriskommunikation bland 
ansvariga myndigheter och andra centrala 
aktörer samt ett samordnat användande av 
samhällets resurser. Viktiga resultat av arbetet 
kan vara överenskommelser mellan berörda 
aktörer avseende hantering av gemensamma 
utmaningar eller samsyn då det råder oklar
het i roller, ansvar och processer kopplade 
till en pågående krishantering. Samverkan 
kan ske i form av allt från större samverkans
konferenser med många nationella deltagare, 
till direktkontakter eller möten i en mindre 
krets. Ett samverkansmöte är ett forum som, 
genom att aktörer kommer överens, åstad
kommer inriktning och samordning. Sam
verkanskonferenser är ett väl etablerat verktyg 
för en aktörsgemensam effektiv hantering. 
MSB genomför både veckovisa regelbundna 
samverkanskonferenser och särskilda sam
verkanskonferenser när samhällsstörningar 
inträffar. Intresset för de olika formerna av 
samverkanskonferenser har genomgående 
varit mycket stort. Som mest har 120 myndig
heter och andra berörda aktörer deltagit. 

Pandemin och dess konsekvenser har även 
under 2021 skapat ett stort behov av sam
verkan och gemensam inriktning i arbetet 
med krishanteringen. MSB har, genom en 
stor mängd samordningsaktiviteter, bidragit 
till en effektiv hantering, ett samlat  statligt 
 agerande, upprätthållande av tillit och 
för troende för myndigheters åtgärder, väl
informerade medborgare och att samhällets 
funktionalitet kunnat upprätthållas.

Nationella 
samverkanskonferenser
Regelbundna samverkanskonferenser
MSB genomför sedan 2013 nationella sam
verkanskonferenser varje vecka. Under året 
har 52 regelbundna samverkanskonferenser 
genomförts. Ett av konferensernas syfte är att 
bidra till en övergripande nationell lägesbild 
med lägesrapportering inom områdena väder, 
elförsörjning, telekommunikation, trafik, 
polis och sjukvård. Genom de regelbundna 
samverkanskonferenserna kan situationer 
och händelser som riskerar att utvecklas till 
mer utmanande samhällsstörningar tidigt 
identifieras och hanteras.  Konferenserna 
bidrar också till att upprätthålla en god sam
verkans förmåga i krishanterings systemet. 
Med anledning av pandemin har de regel
bundna samverkanskonferenserna under 
2021 även innehållit rapportering från 
Folk hälso myndig heten och länsstyrelsernas 
samordnings kansli. Samverkanskonferenserna 
samlar i genomsnitt omkring 80 deltagare.

Operativa tematiska 
samverkanskonferenser
MSB har under året bidragit till krishante
ringen inom flera sakområden i samverkan 
med berörda aktörer. MSB har genomfört 
 tematiska samverkanskonferenser och sam
verkansmöten med anledning av väder
varningar samt med anledning av risk för 
störningar i kritiska varuflöden.

I november 2021 genomförde MSB tillsam
mans med SMHI en samverkanskonferens 
med anledning av varning för stora snö
mängder i flera län i södra Sverige. Varningen 
var den första ”röda varningen”, den mest all
varliga varningsnivån, i det nya konsekvens
baserade vädervarningssystemet.
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MSB har även under hösten 2021 stöttat 
ansvariga aktörer med kommunikations
samordning och samordning av lägesbilder 
med anledning av risken för kemikaliebrist. 
Sammantaget har MSB genomfört 14 samver
kansmöten inom det temat. Mötena har bland 
annat lett till effektivt informationsutbyte, 
tydlig gjord ansvarsfördelning och samordning 
kring frågor och svar kopplade till risken.

Nationella samverkanskonferenser 
med anledning av pandemin 
Utöver lägesbildskonferenserna har MSB 
genom fört 33 nationella sam verkans
konferenser för kommunikations samordning 
och 17 konferenser med fokus på informa
tionsutbyte och gemensamma utmaningar 
under hanteringen av pandemin för general
direktörer (GD) för bevaknings ansvariga 
myndigheter och landshövdingar. Utöver de 
nationella samverkanskonferenserna har 33 
särskilda avstämningar mellan operativa chefer 
vid MSB, Socialstyrelsen, Folk hälso myndig
heten, länsstyrelsernas samordningskansli och 
SKR genomförts i syfte att stämma av opera
tiva frågor och för att driva frågor i behov av 
aktörsgemensam samordning och inriktning.

I erfarenhetsinsamling har det framkommit att 
aktörerna har upplevt att MSB:s kommunika
tionssamordning varit uthållig och lyhörd för 
aktörernas behov. Mötesformaten för myndig
hetschefer och de operativa cheferna har också 
varit uppskattade och upplevts bidra till en 
effektiv och samordnad hantering. 

Tematiska samverkansmöten med 
anledning av pandemin
MSB har genomfört 16 samverkansmöten 
för samordning av stödlinjer med syftet att 
samordna svar på frågor och säkerställa drift, 
kapacitet samt dirigering av trafikflöden, 
främst för att avlasta 112 och 1177. Deltagande 
aktörer har, förutom SOS Alarm och 1177, 
varit bland annat BRIS, Röda Korset, Folk
hälso myndigheten, Kris information.se och 
EHälsomyndigheten.

MSB har dessutom drivit en arbetsgrupp 
för samordning av frågor och svar kopplat 

till vaccin och vaccination med Folkhälso
myndigheten, Läkemedelsverket, 1177 
Vård guiden, 113 13 och Krisinformation.se. 
Gruppen har genomfört 25 möten under året. 

MSB har också upprättat en nationell ISF 
(inriktnings och samordningsfunktion) i 
syfte att säkerställa tillgång till förbruknings
material på kort och medellång sikt hos stat
liga myndigheter med laboratorieverksamhet. 
De deltagande aktörerna, inklusive SKR, 
nådde samsyn om att det inom ramen för 
offentligt kontrollerad verksamhet inte finns 
någon mekanism som kan säkerställa och 
besluta om prioriteringar med utgångspunkt 
i samhällets samlade behov och olika skydds
värden. Mötesdeltagarna var överens om att 
problemet måste hanteras inom ramen för ut
veckling av samhällets försörjningsberedskap.

Mot bakgrund av oklarheter kring olika 
aktörers metoder för uppföljning av efter
levnad av beslutade regler, allmänna råd och 
rekommendationer, genomförde MSB fyra 
sam verkansmöten under året. Samverkan re
sulterade bl.a. i att en myndighetsgemensam 
definition av efter levnad fastslogs. Aktörerna 
var överens om att det behöver utvecklas en 
struktur och systematik för att säkerställa att 
all insamlad data kring efterlevnad kommer 
till användning och att kommunikations
insatser kan bli mer träffsäkra.

MSB har också genomfört en rad samverkans
möten med fokus på specifika frågor, bland 
annat ett för att reda ut prioritering av  flygande 
sjuktransporter, påverkan riktad mot skolan 
i samband med vaccination av unga och ett 
kopplat till konkurshotade privata flygplatser.

Därutöver har löpande nordisk samverkan 
genomförts på GDnivå med lägesavstäm
ningar kring utvecklingen av pandemin. En 
särskild mötesform har utvecklats för detta 
och under 2021 har sju möten genomförts. 
Inför avstämningar på GDnivå har läges
bilder delats nordiskt mellan tjänstemän i 
beredskap. Mötena har skapat förutsättningar 
för erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse 
för hanteringen i respektive land.
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Kommunikationssamordning 
med anledning av pandemin
Basen för MSB:s kommunikations samordning 
har under hela pandemin varit de nationella 
samverkanskonferenserna för kommunikations
samordning. MSB har under 2021 tagit fram 
en nationell samlad kommunikativ lägesbild 
covid19, baserad på berörda myndigheters 
och aktörers rapportering. Syftet med läges
bilden var att ge berörda aktörer en samlad 
bild och bedömning av de kommunikativa 
utmaningar och kommunikationsbehov som 
identifierats inom den aktörsgemensamma 
hanteringen av pandemin. Från och med den 
5 februari 2021 har sammanlagt 27 kommu
nikativa lägesbilder upprättats. De delges i 
regel i anslutning till samverkanskonferenser 
med fokus på kommunikation, där aktörerna 
diskuterar och kompletterar lägesbilden. 

Redan våren 2020 tog MSB fram en aktörs
gemensam kommunikations strategi som 
kom ple ment till Folkhälso myndig hetens stra
tegi för pandemihantering. I  sam  band med 
att WHO släppte en global kommunikations
strategi i slutet på 2020  uppdaterades  MSB:s 
aktörsgemensamma strategi sam tidigt som 
den anpassades för regerings upp draget att sam
ordna, stärka och  utveckla kom munikations
insatserna riktade till all män heten med 
an led ning av corona pandemin. Den utvecklade 
kom munika tions strategin och tillhörande 
kommunika tions plan har legat till grund 
för det aktörs gemensamma arbetet med 
regerings uppdraget som startade i januari 
2021 samt för samordningen mellan de 
båda regering suppdragen. 

Baserat på de kommunikationsbehov som 
löpande identifierades i de kom munika
tiva läges bilderna och med utgångspunkt 
från kommunikationsstrategin och kom
munikations planen låg ett stort fokus på 
att mål grupps och situations anpassa kom
munika tions insatserna. Målet har dels varit 
att nå ut till alla målgrupper med aktuella 
råd och rekommendationer dels att påverka 
både allmänhetens attityder och beteenden 
för att vi tillsammans ska kunna bromsa smitts
pridningen i den miljö där vi befinner oss. 

Riktad kommunikation inför högtider och 
lov har under 2021 varit en viktig del för att 
få människor att följa råd och restriktioner 
och därmed bidra till att hindra smittsprid
ning. Jullov, sportlov, påsklov, sommarlov och 
höstlov skapar alla nya beteenden och rese
mönster. Som komplement till den nationella 
 kampanjen, som också den hade anpassade 
budskap kopplat till respektive lov, skedde en 
samverkan med flera aktörer som hade direkt
kontakt med viktiga målgrupper genom egna 
nätverk och kanaler. MSB tillhandahöll ett 
anpassat material som lätt kunde spridas vidare 
genom till exempel nyhetsbrev, sociala media 
eller webbplatser. På MSB.se kunde aktörerna 
själva ladda ner annonsmaterial från den natio
nella kampanjen för spridning i sina kanaler. 
Bland annat skedde en nära samverkan med 
”Luften är fri”, som är en sammanslutning av 
de största friluftslivs organisationerna i Sverige. 
Exempelvis deltog Svenska skidanläggningar, 
Svenska Livräddningssällskapet, Naturvårds
verket, SST, Tillväxtverket och Verksamt.se.

Resenärer har under hela pandemin varit 
en viktig målgrupp eftersom det kan uppstå 
trängsel i den kollektiva rusningstrafiken. 
En proaktiv dialog med Trafikverket och 
transportsektorn ledde fram till att Trafik
verket stod med som avsändare för de budskap 
i den nationella kampanjen som rörde resande 
och bidrog till att sprida de aktörs gemensamma 
budskapen vidare inom sektorn. Det pågick 
även en samverkan med en rad aktörer som till 
exempel Sweship, Swedavia, Skavsta och Polisen 
för att informera på tåg stationer, i större 
hamnar, på inkommande kryssningsfartyg 
och internationella flyg platser om aktuella 
råd och rekommendationer i Sverige. 

Under våren 2021 skedde en stor del av smitt
spridningen på arbetsplatser och MSB tog då 
initiativ till samverkan med ansvariga myndig
heter samt arbetsmarknadens parter. Syftet 
var att dela information och kartlägga kom
munikationsbehov. Dialogen  resulterade i en 
temakampanj inom ramen för den nationella 
informationskampanjen. Arbets  miljö verket, 
Tillväxtverket, Sveriges  kommuner och regioner 
samt ett antal fackförbund deltog i samverkan. 
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MSB genomförde två särskilda samverkans
möten under våren 2021 med syfte att säker
ställa att barn och ungaperspektivet togs om 
hand i kommunikationsinsatserna. Målet var att 
bidra till att öka motivation och välbefinnande 
hos målgruppen och deras förståelse för rekom
mendationerna. Vid konferenserna deltog ett 
20tal nationella aktörer, inklusive barn och 
ungdomsorganisationer samt barnrättsorganisa
tioner. Samverkan skapade en gemensam bild 
av kommunikationsbehovet och den nationella 
kommunikationsplaneringen kompletterades. 

För att skapa just engagemang och del  aktig 
het var det viktigt att lyssna på  aktörernas 
erfaren   heter om vad som fungerat. Våren 
2021 genom  fördes ett seminarium med 
både forskare och aktörer för att tillsammans 
diskutera och dela med sig av kunskap och 
 erfarenheter. Erfarenhetsprocessen resul terade 
bland annat i en A4sammanfattning av 
metoden COMB, en modell för beteende
förändrande kris kommunikation. Även 
MSB.se uppdaterades med fler goda exempel 
på hur olika aktörer valt att genomföra sina 
kommunikationsinsatser.

Nationell resurssamordning
Under 2021 har MSB fortsatt med sin 
operativa resurssamordning på nationell nivå 
till stöd för hanteringen av pandemin. Främst 
har det fokuserats på att stödja laboratorie
myndigheters hantering av brist på vissa 
 resurser (nitril handskar och pipettspetsar). 
MSB stödde samverkan mellan dessa myndig
heter (Folkhälso myndigheten, Livs medels
verket, Läkemedelsverket, Polismyndig heten, 
 Statens veterinärmedicinska anstalt, Total
försvarets forskningsinstitut, Tullverket, Rätts

medicinal verket) genom ett resurs sam ordnings
forum under våren 2021. Under hösten 2021 
avvecklades MSB:s stöd till den operativa 
resurs  samordningen, och myndigheterna kunde 
själva ansvara för samverkan kring resursbristen.

MSB har dragit stora lärdomar från  hanteringen 
av samhällets resursbrister under  pandemin. 
Under 2021 har därför fokus legat på erfaren
hets återföring samt utveckling av koncept, 
rutiner och arbetssätt för att bättre kunna 
svara upp på samhällets resursbehov i fram
tida händelser.

Krisinformation.se
Krisinformation.se förmedlar samhällets 
samlade krisinformation. All information 
som publiceras på sajten är bekräftad infor
mation från myndigheter och andra ansvariga 
aktörer. Syftet med webbplatsen är att göra 
det lättare för allmänheten att hitta  bekräftad 
information från svenska myndigheter genom 
att samla den på ett ställe och att minska 
risken för att felaktig information sprids. 
Krisinformation.se ska också stärka enskilda 
medborgares förutsättningar att fatta med
vetna beslut i en kris.

Krisinformation.se har spelat en central roll som 
landningssida för den nationella informations
kampanjen om pandemin. Webbplatsen har 
under året samlat och förmedlat information 
från närmare 100 aktörer. Vid stora kriser som 
påverkar många människor och involverar 
många myndigheter och aktörer är det nöd
vändigt att ha en gemensam plattform för att 
samla samhällets krisinformation till allmän
heten, för att öka möjligheten att nå många 
med samordnade budskap. 

Tabell 19. Besök på Krisinformation.se, 2021–2019, antal

Krisinformation.se 2021 2020 2019 2018

Startsida* 1 920 155 3 902 639 176 874 525 615

Webbsida** 12 234 580 16 040 397 663 657 1 244 929

* Startsida: besök specifikt på startsidan.
** Webbsida: besök på hela webbplatsen som sådan oavsett sida.
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Antalet besök på sajten  Krisinformation . se 
har också under 2021 legat på hög nivå. 
Det beror på att kanalen har haft en fortsatt 
 central roll i den nationella kommunikationen 
om coronapandemin.

För att tillgodose behovet av information om 
pandemin på olika språk och för människor 
med olika funktionsnedsättningar har Kris
information.se under året totalt förmedlat 
information på 28 olika språk. Informations
sidan om coronapandemin har översatts till 
åtta språk (engelska, arabiska, farsi, somaliska, 
tigrinja, turkiska, teckenspråk och lätt svenska).

För att svara på frågor från allmänheten i 
 sociala medier har redaktionen under året 
haft fortsatt förlängda öppettider. Antalet 
följare i sociala medier fortsätter att öka, men 
inte i samma omfattning som föregående år.

Tabell 20. Följare av Krisinformation.se i sociala 
mediekanaler 2021–2018, antal

Sociala 
medier 2021 2020 2019 2018

Facebook 166 000 157 551 78 442 71 450

Twitter 132 000 124 300 98 203 93 468

Instagram 128 000 127 000 17 338 7 679

Insatsverksamhet
I enlighet med MSB:s regleringsbrev, 
 (återrapporteringskrav 4) lämnar MSB 
 separat rapportering rörande insatsverksam
heten i anslutning till årsredovisningen. I års
redovisningen ges därför endast en samman
fattande bild över myndighetens omfattande 
nationella och internationella insatsarbete 
2021. MSB:s insatsverksamhet är ut format 
för att kunna stödja ansvariga aktörer i 
Sverige, bidra vid internationella humanitära 
 katastrofer, men även för att delta i lång
siktigt utvecklings arbete inom ramen för 
den svenska biståndspolitiken.

Verksamheten har även under 2021 formats 
och utvecklats av både nationell och inter
nationell hantering av pandemin. 

Tabell 21. Insatser per insatskategori 2021–2019, antal

Insatskategori 2021 2020 2019

Humanitära insatser 78 70 73

Minhantering 4 0 3

Civil krishantering/
Fredsfrämjande insatser

33 28 27

Resiliensinsatser 7 11 12

Totalt antal biståndsinsatser 122 109 115

Nationella insatser 134 144 65

Insatser i icke biståndsland 5 7 4

Totalt antal nationella insatser 
och insatser i icke biståndsland

139 151 69

Totalt samtliga insatser 261 260 184

MSB har under 2021 genomfört 261 insatser, 
varav 122 internationella biståndsinsatser och 
139 insatser i Sverige och i icke biståndsländer.

Antalet humanitära insatser, minhanterings
insatser och insatser för civil krishantering och 
fredsfrämjande insatser har ökat sedan 2020, 
mycket för att verksamheten har  återhämtat 
sig från effekterna av corona pandemin, där 
 tidigare flera insatser fick ställas in eller skjutas 
upp på grund av bland  annat  reserestriktioner. 
Antalet resiliens insatser för  stärkande av katastrof
beredskap och tidig återuppbyggnad har  minskat. 
På grund av effekterna av corona pandemin har 
MSB inte kunnat bedriva det nödvändiga pro
aktiva arbetet som krävs för att upprätthålla 
önskad insatsvolym för resiliens insatser.

Antalet nationella insatser har minskat  något, 
från 144 insatser 2020 till 134 insatser 2021, 
främst på grund av att hanteringen av corona
pandemin gick in i ett lugnare skede för 
MSB 2021. Här inkluderas också stödstyrke
insatsen i samband med evakueringarna från 
Afghanistan i augusti.

Kompetensförsörjning inom 
insatsverksamheten
MSB använder sig av metoden kompetens
baserad rekrytering inom  insatsverksamheten 
för att säkerställa att rätt kompetens rekry
teras på ett professionellt och likvärdigt sätt. 
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 Personal till såväl nationella som inter natio
nella insatser rekryteras via annonsering av 
tjänst om tidsramarna tillåter, eller genom 
MSB:s resursbas.

Under 2021 har 305 heltidskontrakt av 
varierande längd utfärdats till insats personal. 
Heltids kontrakten under kalenderåret mot
svarar 100,6 årsarbetskrafter, varav 33,9 procent 
utgörs av kvinnor och 66,1 procent av män. 
Utöver det har också 45 deltids kontrakt ut
färdats, 42 procent till kvinnor, och 58 procent 
till män. Antalet rekryteringar via annonsering 
av tjänst har under 2021 ökat jämfört med 
föregående år. 2021 publicerades 34 annonser 
av denna typ, jämfört med 23 under 2020. 
Den genomsnittliga insatspersonalen under 
2021 är strax under 49 år, har varit registrerad 
i resursbasen i drygt nio års tid och har vid 
åtta tillfällen rekryterats till insats. 

MSB:s resursbas har under året förstärkts med 
genusrådgivare, specialister inom könsbaserat 
våld, miljörådgivare, sjuk sköterskor, sam
ordnare inom humanitär assistans, ingen jörer 
och elektriker. 50 procent av individerna som 
nyregistrerats i resurs basen är kvinnor, och 
50 procent män. Totalt består resursbasen 
av 35,9 procent kvinnor och 64,1 procent 
män. Köns fördelningen vid årets slut är 
något  jämnare jämfört med 2020, då andelen 
 kvinnor uppgick till 33 procent och andelen 
män till 66,5 procent.

125 individer registrerade i resursbasen har 
under 2021 deltagit i insats verksamhetens 
obligatoriska introduktionsutbildning, 32 
procent kvinnor och 68 procent män. Ut
bildningen har genomförts vid sju till fällen, 
varav ett har riktats särskilt mot  nationell 
insats verksamhet. Genom förandena har fått 
an passas utifrån pandemiläget, och fyra av 
 till fällena har genomförts på  distans. Då MSB 
strävar efter att all personal ska ha kunskap 
om kvinnor, män, flickor och  pojkars olika 
behov och roller i kris situationer innefattar 
in troduktionen grundläggande utbildnings
moment i jämställdhet och mångfalds pers pektiv 
i insats verksamheten samt före byggande av 

könsbaserat våld. Utbildningen behandlar 
också miljöaspekter och hur dessa imple
menteras i insatsverksamheten. 

Utöver den obligatoriska utbildningen har 
även övningar och kompetensprofils specifika 
utbildningar tillhandahållits, antingen i MSB:s 
regi eller genom deltagande i andra aktörers 
arrangemang. Totalt har 318 individer i resurs
basen deltagit vid de 59 övnings och utbild
ningstillfällen som erbjudits under 2021; 
34,3 procent kvinnor och 65,7 procent män.

Säkerhets- och hälsoarbete inom 
ramen för internationella insatser
Myndigheten tillhandahåller ett omfattande 
säkerhets och hälsostöd till den  internationella 
insatsverksamheten. I första hand bedrivs 
proaktivt arbete, där MSB genom analyser 
och samverkan med internationella partners 
förutser och förebygger risker. Under 2021 
har 82 insatsspecifika riskbedömningar tagits 
fram som stöd till beslutsfattande chefer. 
Mot svarande siffra under 2020 var 60 stycken.

I arbetet ingår även att säkerställa insats
personalens fysiska och psykiska välmående, 
tillhandahålla säkerhetsinformation inför 
uppdrag samt grundläggande säkerhets
utbildning. Under året har fem kurser i 
fält säkerhet främst riktat till MSB:s insats
personal genomförts. Därutöver har en kurs 
i fältsäkerhet i högriskmiljö tillhandahållits. 
Totalt har 121 personer utbildats under 2021, 
där ett tjugotal kommit från andra myndig
heter, bland annat Kommers kollegium, 
Kriminal vården, SIDA, SMHI och Riks
revisionen. 40,5 procent av  deltagarna har 
varit kvinnor och 59,5 procent män.

Insatser med nationella 
förstärkningsresurser
Under 2021 har MSB genomfört 134 
 nationella insatser till stöd för svenska 
 aktörer. Ett stort fokus har legat på att stödja 
kommunal räddningstjänst där såväl skogs
bränder som CBRN (kemiska, biologiska, 
radiologiska/nukleära och explosiva ämnen) 
och olje insatser stått i fokus. Även över
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svämningen i Gävle i augusti ledde till stöd 
med  kompetens och utrustning från MSB. 
MSB räknar evakueringarna från Afghanistan 
som en nationell insats då det innebär stöd 
till svensk utlandsmyndighet och människor 
med anknytning till Sverige. Utöver stöd till 
kommunal räddningstjänst och UD har MSB 
fortsatt att bistå med kompetens och utrust
ning i samband med hanteringen av corona
pandemin och fågelinfluensautbrottet.

MSB fortsatte under året att stödja regionerna 
med temporära lokaler i form av modulhus 
och tält under hanteringen av pandemin. Sju 
regioner fick stöd med sammanlagt 22 modul
hus och sex tält under 2021. Under hösten 
valde MSB att avveckla stödet och motivet för 
avveckling var att restriktioner togs bort och 
att det då fanns större möjligheter att hantera 
verksamheten inom befintliga  permanenta 
lokaler, samtidigt som de temporära  lokalerna 
inte är avsedda att stå uppe en  längre tid, 
 speciellt inte i vårt svenska klimat där de 
 utsätts för stort slitage av väder och vind.

Skogsbrandssäsongen
Utvecklingen av MSB:s förstärknings resurser 
inom skogsbrand går framåt och har  successivt 
stärkts. Under säsongen 2021 har MSB 
mottagit rekordmånga begäranden om luft
buret stöd från kommunal räddningstjänst 
och länsstyrelser. Under året har 14 län fått 
luftburet stöd genom att 77 insatser genom
förts varav 66 med helikopter och 11 med 
 skopande flygplan. Utöver det har MSB 
bistått med skogsbrandsdepåer vid ett par 
tillfällen och stöd till samverkan och  ledning 
i samband med årets största brand som 
inträffade i Mönsterås. Till skillnad mot 2020 
var samt liga sommarmånader insatsintensiva 
och både helikoptrar och skopande  flygplan 
prepositionerades aktivt givet rådande brand
risk läge. MSB:s flygande släckresurser be
fäster under 2021 sin ställning som en  viktig 
resurs för kommunal räddningstjänst när 
det kommer till skogsbrandsläckning.  Enligt 
MSB:s insatsutvärderingar samt respons från 
kommunal räddningstjänst och läns styrelser 
är möjligheten till stöd med flygande släck
enheter en viktig faktor för att hindra bränder 
från att växa sig riktigt stora med betydande 
kostnader och samhällsstörningar som följd.
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Internationella humanitära 
biståndsinsatser
MSB:s humanitära insatsverksamhet har som 
syfte att bidra till en behovsbaserad, effektiv 
och samordnad hantering av humanitära kriser 
och katastrofer i biståndsländer. 2021 har, 
liksom året innan, präglats av den globala 
pandemin och dess följdverkningar. Ökande 
humanitära behov i pandemins spår ska 
hanteras samtidigt som pandemin har fort
satt att komplicera biståndsarbetet genom 
exempelvis reserestriktioner, karantänsregler, 
visum problematik, m.m. Trots detta har MSB 
under 2021 kunnat återgå till en mer normal 
frekvens vad gäller uppstart av nya insatser, 
och insatspersonal är återigen stationerade i 
fält. I flera insatser har innehållet förändrats 
då pandemin förändrat de ursprungliga beho
ven och gett upphov till nya typer av  insatser, 
exempelvis MSB:s stöd till Unicef med logistik
tjänster i anslutning till Covaxprogrammet 
för att tillgängliggöra vaccin globalt.

MSB har inom verksamhetsområdet humanitära 
insatser genomfört 78 insatser under 2021, 
vilka i huvudsak levererat stöd till de mest all
varliga och utbredda humanitära krishärdarna 
i världen. Framför allt har MSB bidragit till att 
ge stöd till situationerna i Etiopien, Sydsudan 
och Sudan, Centralafrikanska republiken, 
Demokratiska republiken Kongo och Venezuela.

De mest omfattande insatserna har syftat 
till att stärka infrastruktur som möjliggör 
humanitär närvaro vid kriser och katastrofer. 
Under 2021 har fokus legat på att avsluta flera 
större insatser inom boende, kontors och 
logistikområdet med syftet att möjliggöra för 
biståndspersonal att få säker tillgång till de 
områden dit biståndsorganisationerna annars 
skulle ha svårt att kunna sända personal.

Vidare har humanitära sekunderingar till 
MSB:s samarbetspartners inom FN skett 
löpande under året på normala nivåer.

Insatser vid hastigt uppkomna kriser har ex
empelvis skett till Ekvatorialguinea efter den 
omfattande explosionen på en militäranlägg
ning i mars och till Haiti efter den förödande 
jordbävning som drabbade landet i augusti.

Indikator – Resultatuppfyllnad för 
internationella humanitära insatser
Sedan 2019 använder MSB fem uppföljnings-
indikatorer för att mäta resultaten av genom-
förda humanitära insatser. Indikatorerna 
syftar till att följa upp i vilken mån myndig-
heten når de resultat som insatserna strävar 
efter att nå och därmed i förlängningen till 
att bidra till biståndets övergripande mål 
i linje med MSB:s resultat ramverk.

Under 2020 påvisade resultatindikatorerna 
en tydlig nedgång i resultatuppfyllelse vilket 
MSB kopplar samman med pandemin och 
hur denna försvårade genom förandet av 
insatser. Förutsättningar för överlämning 
samt förutsättningar för långsiktigt var-
aktiga resultat försämrades. Under 2021 
har resultaten återgått till mer normalise-
rade nivåer även om det fortfarande kan 
avläsas en viss påverkan från pandemin. 

Indikatorn ger ett mått på om MSB har le-
vererat förväntat resultat utifrån målformu-
leringar som görs vid insatsernas början.

Tabell 22. Indikator Resultatuppfyllnad 
för humanitära insatser, grad av mål-
uppfyllelse i procent

Grad av måluppfyllelse 2021 2020 2019

Fullt uppfyllt 48 46 68

I huvudsak uppfyllt 41 26 25

Delvis uppfyllt 7 21 5

Inte uppfyllt 5 8 2

Resiliensinsatser
MSB:s internationella biståndsinsatser för 
stärkt resiliens ska bidra till en effektiv hantering 
av kris och katastrofrisker hos myndigheter 
och andra ansvariga aktörer i andra länder. 
Under 2021 har MSB fortsatt genomföra 
ett begränsat antal resiliensinsatser av större 
omfattning finansiellt, tematiskt och tids
mässigt, som förväntas leda till en högre effekt 
än tidigare insatser. Därmed fortsätter MSB 
att prioritera resiliensinsatser med en tydlig 
strategisk riktning, för att förbättra uppnådd 
effekt och varaktighet av resultaten efter 
avslutad insats. Som ett resultat av den globala 
pandemin har genomförandetakten på MSB:s 
resiliensinsatser varit lägre sedan våren 2020 
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fram till sommaren 2021. Detta har medfört 
att samtliga insatser har förlängts i tid, för att 
skapa förutsättningar för MSB och våra partners 
att nå insatsernas uppställda mål.

Några av de resiliensinsatser som pågått 
under 2021 är exempelvis ITP Disaster Risk 
Management, en flerårig insats som omfattar 
ett flertal länder; Bangladesh, Kambodja, 
Filippinerna och Nepal. Insatsen  påbörjades 
2019 och ska fortsätta ytterligare två år. 
I detta projekt stärks kapaciteten till kris
hantering exempelvis genom anpassning av 
Bangladeshs National Cyclone Preparedness 
Programme för att det bättre ska ta hänsyn 
till kvinnors och flickors behov vid extrema 
väderhändelser. Sedan början av 2019 har MSB 
även arbetat med den irakiska regeringens 
krissamordningsmyndighet och det  irakiska 
civilförsvaret för att stärka de ansvariga 
 irakiska aktörernas förmåga att identifiera 
och bedöma risker samt att förbereda och 
samordna krisrespons på nationell, regional 
och lokal nivå.

Leveraging ASEAN Capacities for Emergency 
Response (LACER) är ett EUfinansierat 
projekt som startade 1 mars 2020 med över
gripande mål att bidra till stärkt katastrof risk
reducering i Sydostasien. Projektet syftar till 
att institutionellt stärka det regionala organet 
för koordinering ASEAN Coordinating Centre 
for Humanitarian Assistance on Disaster 
Management (AHA Centre) inom katastrof
övervakning, beredskap och respons samt att 
förbättra ASEAN:s kollektiva respons förmåga 
vid katastrofer. Under 2021 har LACER 
bland annat bidragit till en mer funktions
inriktad verksamhet såsom in rättandet av 
tjänste man i beredskap inom AHA  Centre 
samt förbättrade strategiska processer. 
 Projektet har introducerat ett mångsidigt 
analys verktyg som kan användas för att bedöma 
och åskådlig göra centrets förmåga inom olika 
funktioner för katastrofriskhantering. 

Under 2021 inledde MSB genomförandet av 
myndighetens hittills största internationella 
kapacitetsutvecklande insats: ”Prevention, 
Preparedness and Response to natural and 

manmade disasters in Eastern Partnership 
countries – phase 3 (PPRD East 3)”. Syftet är 
att utveckla civilskydd, katastrof risk reducering 
och regional samverkan i länderna i det Östra 
partnerskapet (Belarus, Ukraina, Moldavien, 
Georgien, Armenien och Azerbajdzjan). På 
grund av politiska utvecklingar i det Östra 
partnerskapet är såväl Azerbajdzjans som 
 Belarus fortsatta deltagande i programmet före
mål för dialog mellan EU och länderna ifråga.

Internationell civil krishantering
MSB:s insatser inom området internationell 
civil krishantering har fortsatt att  utvecklas 
för att förebygga och mildra konflikter och 
skapa förutsättningar för varaktig fred. MSB:s 
insatser riktar sig främst till att stödja multi
laterala organisationer som EU, FN och 
OSSE att kunna utföra sina uppdrag säkert, 
effektivt och kvalificerat.

Årets främsta utvecklingsområde har rört 
ansvarsplikten/duty of care där myndigheten 
förutom ett större sekonderingsstöd till EU 
också axlat rollen som civil koordinator för 
utbildning inom sjukvård/hälsa med uppdrag 
att inventera behoven av utveckling inom 
området. Resultatet har presenterats för 
medlemsländerna och MSB avser att ge stöd 
för några av de rekommendationerna för att 
stärka den interna kapaciteten och  medicinska 
beredskapen i EU:s civila krishantering. 
MSB har också genomfört en revidering av 
FN:s utbildning för akut omhändertagande 
vilken under året blev godkänd och fler talet 
utbildnings insatser har genomförts. Det 
nya konceptet bygger på den medicinska 
säkerhets utbildning som myndigheten tagit 
fram tillsammans med EU:s civila kris
hantering. Intresse finns också från OSSE 
om utbildning inom akut omhändertagande.

Ansvarsplikten inkluderar också säkerhet 
och efter ett längre uppehåll med anledning 
av pandemin har myndigheten, tillsammans 
med OSSE kunnat genomföra den fram tagna 
utbildningen ”Security Officials course” för 
organisationens säkerhetspersonal vilken 
stärker deras förmåga till analyser och besluts
underlag. Myndigheten har också stått värd 
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för och delfinansierat EU:s egen utbildning 
för säkerhetspersonal från civila krisinsatser.

Andra exempel på insatser är stärkande av EU:s 
förmåga att förebygga och hantera miljö och 
klimatkonsekvenser med insatser på policy och 
operativ nivå, utökat stöd till OSSEinsatsen 
i Ukraina samt UNDP Jemen som syftar till att 
reducera explosivt hot med expertis inom infor
mationshantering och min och ammunitions
hantering samt stöd till EU:s insats i Somalia 
med expertis, materiel och utbildning för att 
stärka den maritima säkerheten.

Civilskyddsinsatser
MSB har genomfört några civilskyddsinsatser 
under 2021, exempelvis stöd med två skop
ande flygplan med anledning av omfattande 
skogsbränder i Grekland under sommaren, 
med syfte att stödja den pågående insatsen 
med gemensamma EUresurser och stärka 
Greklands kapacitet och uthållighet. Sverige 
har varit en del av rescEU sedan 2019 och 
detta var första gången flygande resurser 
från Sverige aktiverades.

Med anledning av det ökade migrationsflödet 
via Belarus till Litauen under 2021 stödde MSB 
genom ERCC Litauen med donation av 1200 
sängplatser, belysning och generatorer för till
fälliga boenden. MSB stöttade även Kroatien 
efter en jordbävning i slutet av  december 
2020 med 60 vinterisolerade tält och 2000 
sängar, som anlände till mottagarlandet 
precis efter nyår 2021.

MSB genomförde även i oktober 2021 sin 
första insats genom rescEU och EU:s sjuk
vårdslager i Kristinehamn, genom att frakta 
80 ventilatorer till Lettland för att stärka 
Lettlands sjukvårdsförmåga och hantering av 
pandemin. En medicintekniker från Sverige 
följde med för att konfigurera utrustningen 
samt utbilda sjukvårdspersonal att hantera 
ventilatorerna.

Strategic Warehouse II
MSB har ett avtal med EUkommissionen 
om att vara strategisk lagerhållare för  samtliga 
civila missioner inom den Gemensamma 

 säkerhets och försvarspolitiken (GSFP), 
vilket bidrar till en nyckelförmåga inom 
GSFP till stöd för europeisk krishantering. 
Lagret möjliggör för CPCC (Civilian Plan
ning and Conduct Capabaility) att snabbt 
initiera, utföra, justera och avsluta insatser 
samt flytta materiel. MSB har tillsammans 
med EUkommissionen vidtagit åtgärder 
för att säkerställa att lagret är funktionellt, 
bland annat genom att rutiner har skapats 
för beställningar av materiel, och att en 
fungerande itinfrastruktur har etablerats för 
affärs systemet. MSB har under 2021 påbörjat 
åtgärder för att förbereda en överlämning till 
nästa lagerlösning som tar vid efter projektets 
slut i november 2022.

Sjukvårdslager inom ramen 
för rescEU 
MSB har på EU:s uppdrag i samarbete med 
Försvarets Materielverk och Socialstyrelsen 
byggt ett sjukvårdslager med ventilatorer och 
personlig skyddsutrustning inom  ramen för 
rescEU. Lagret kan användas om ett EUland 
behöver stöd vid exempelvis en pandemi. 
Lagret aktiverades i oktober då Lettlands 
sjukvård var mycket ansträngd på grund 
av pandemi hanteringen (se ovan under 
civilskydds insatser).

Under 2021 har materiel till sjukvårds
lagret köpts in, exempelvis ventilatorer, 
visir, engångs förkläden och olika typer 
av andnings skydd.

Övningsverksamhet
Under året har MSB, Försvarsmakten, Polis
myndigheten, Socialstyrelsen och Svenska 
Röda korset i samverkan planerat, genomfört 
och utvärderat en fältövning. Syftet med 
 övningen var att stärka den gemensamma 
för mågan att hantera en omfattande rädd
nings insats där flera aktörer verkar tillsam
mans inom ramen för Sveriges totalförsvar. 
Samman taget övades 81 individer (6 kvinnor 
och 75 män) under två dagar, där även MSB 
ingick som övad aktör i form av förstärknings
resursen NUSAR, sök och räddning i urban 
miljö. Det visade sig mycket värdefullt och 
lärorikt att öva civila och militära förmågor 
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tillsammans och MSB har med övningen 
belyst vikten av att det operativt finns en 
gemensam lägesuppfattning för att skapa goda 
förutsättningar för samverkan och ledning. 
Aktörerna har gemensamt identifierat vad som 
behöver utvecklas inom ramen för samverkan 
och ledning vid insatser med flera aktörer i 
en komplex miljö under höjd beredskap.

MSB har under året även deltagit i en rad 
 olika övningar arrangerade på regional nivå 
eller av andra centrala myndigheter. Som 
exempel kan Kärnkraftsövning 2021 (KKÖ 
21) lyftas, där Länsstyrelsen i Hallands län 
var drivande. MSB:s medverkan säkerställde 
att den nationella larmkedjan för allvarliga 
händelser vid ett kränkraftsverk prövades. 
Dessutom gavs centrala aktörer möjlighet 
att inleda nationell aktörsgemensam sam
verkan. Ett annat exempel är Migrations
verkets övning SÖM där samhällsaktörers 
uppgifter och ansvar vid en migrantsituation 
var i fokus. Genom att öva de inledande 
åtgärderna vid en migrant situation ökade 
MSB kunskapen om myndighetens roll hos 
deltagande aktörer.

Slutligen kan nämnas att MSB även övat 
internationellt. Då i kontexten flygande 
skogsbrandsresurser där en tabletopövning 
genomfördes tillsammans med Finland. 
Samma resurser övades även i en nationell 
samverkansövning tillsammans med Kust
bevakningen, Försvarsmakten, Länsstyrelsen 
Blekinge och lokal räddningstjänst. Övning
arna resulterade i tydliggjorda roller i sam
arbetet kring släckning av skogsbränder.

Mål och återrapporterings
krav i regleringsbrevet

Informationspåverkan
1. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska inom det egna ansvars-
området ha en god förmåga att identifiera 
och möta informationspåverkan och annan 
spridning av vilseledande information riktad 
mot Sverige. Myndigheten ska även genom 
kunskapsspridning och stöd till sam verkan 
bidra till övriga bevakningsansvariga 
myndig heters och berörda aktörers bered-
skap inom området. Genomförda åtgärder 
och uppnådda resultat ska redovisas.

Inom ramen för MSB:s reglerings brevs
uppdrag har MSB under 2021 löpande 
följt och bedömt utländsk informations
verksamhet som kan riktas mot Sverige i 
syfte att påverka beslutsfattande och svensk 
opinionsutveckling. Detta har skett  genom 
samverkan, omvärldsbevakning och analys
verksamhet. Myndigheten har även bedrivit 
verksamhet för att stärka den nationella 
förmågan att möta informationspåverkan. 
Verksamheten har bedrivits främst genom 
kunskapshöjande aktiviteter gentemot 
 relevanta aktörer samt genom åtgärder för 
att öka den gemensamma förmågan att 
möta informations påverkan.

Under året har MSB även ansvarat för frågor 
rörande missinformation, desinformation och 
ryktesspridning om vaccination mot covid19 
inom ramen för regeringsuppdraget att genom
föra nationella informationsinsatser om 
vaccination mot covid19. Under hösten 
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har arbetet med att skydda de svenska valen 
2022 mot informations påverkan intensifierats 
och ett flertal prioriterade för beredelser har 
genomförts bl.a. i samverkan med andra 
berörda myndigheter.

Bedömning av samhällets 
förmåga att identifiera och 
möta informationspåverkan
MSB bedömer att hotet från informations
påverkan har ökat även under 2021 av seende 
såväl mängd, komplexitet som antalet aktörer 
med förmåga och intention att bedriva 
informations påverkan riktad mot demo
kratiska länder, inklusive Sverige. MSB 
bedömer att främmande makters förmåga 
att bedriva informationspåverkan gentemot 
 Sverige fortsatt utvecklas successivt och 
anpassas gentemot vidtagna åtgärder och 
exponerade sårbarheter.

Under året har verksamheten huvud sakligen 
fokuserat på informationspåverkan rörande 
covid19 samt rapportering rörande miss
information, desinformation och ryktes
spridning i den svenska informationsmiljön 
rörande den svenska vaccinationsinsatsen 
mot covid19. MSB bedömer att rapporte
ringen har bidragit till att öka kunskapen 
om informationspåverkan och vilseledande 
information generellt hos berörda aktörer. 
Vidare bedömer MSB att vidtagna åtgärder 
under året har bidragit till att stärka berörda 
aktörers förmåga att identifiera och be möta 
informationspåverkan och vilseledande 
 information specifikt rörande covid19 
och inom ramen för vaccinationsinsatsen.

Den sammantagna bedömningen är dock att 
den samlade nationella förmågan att identifiera 
och möta informationspåverkan är otill
räcklig i förhållande till den aktuella hot
utvecklingen. MSB bedömer även att svenska 
aktörers kunskap om hot, sårbarheter och 
relevanta åtgärder för att möta informations
påverkan behöver stärkas ytterligare. 

Myndighetens förmåga att 
identifiera informationspåverkan
MSB har under 2021 prioriterat arbetet 
med att upprätthålla en operativ normal
bild  rörande informationspåverkan riktad 
mot Sverige i relation till vaccination och 
covid19. Inom ramen för arbetet har 
arbets sätt för att identifiera, dokumentera 
och  rapportera påverkansaktiviteter vidare
utvecklats och tillämpats. Myndigheten har 
bland annat initierat ett pilotprojekt  rörande 
automatiserad omvärldsbevakning som 
 finansierats genom medel från anslag 2:4.

MSB har med anledning av regerings upp
draget bedrivit metod och utvecklings arbete 
för att kunna möta de nya informations
behoven. Som en del i arbetet har verksam
heten upprättat och delgivit berörda aktörer 
vecko visa rapporter angående missinformation, 
desinformation och ryktesspridning i den 
svenska informationsmiljön rörande covid19 
vaccination. Syftet med de veckovisa rapport
erna har varit att belysa narrativ som kan 
påverka allmänheten i frågor som rör vaccin 
och vaccinering. Rapporterna har utformats 
för att i första hand stödja  kommunikatörer 
som arbetar med informationsinsatser   rörande 
vaccination mot covid19.

Valet 2022
Under 2021 har MSB påbörjat förberedelser 
för att skydda Sverige mot informations
påverkan i samband med de allmänna 
valen 2022. Verksamheten har under året 
 inkluderat att inrikta och beställa studier och 
forskning, förbereda utbildningar och stöd 
till berörda aktörer samt att påbörja planering 
av kommunikationsaktiviteter för att höja 
medvetenheten om otillbörlig informations
påverkan hos allmänheten. MSB har under 
året även bevakat och analyserat utvecklingen 
i andra länder i syfte att identifiera påverkans
aktiviteter mot val. Vidare har samverkan 
med de myndigheter som ansvarar för de 
allmänna valens genomförande intensifierats.
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Kunskaps och förmågehöjande 
åtgärder samt operativt stöd
Huvuddelen av den kunskaps och förmåge
höjande verksamheten har under året fokuserat 
på att stödja aktörer på regional och lokal 
nivå i hanteringen av pandemin. Verksam
heten har innefattat olika kunskapshöjande 
åtgärder i form av utbildningar, faktablad och 
informationsmaterial som bl.a. har publicerats 
på MSB:s hemsida. Under året har totalt 
2 200 tjänstemän deltagit i kunskapshöjande 
aktiviteter vid 39 olika tillfällen varav 30 
av dessa tillfällen omfattat kunskapshöjande 
 aktiviteter relaterat till pandemin. Sedan 
2016 har ca 16 500 tjänstemän deltagit i 
kunskapshöjande aktiviteter.

Vidare har MSB lanserat en webb utbildning 
och genomfört två grundkurser i att  identifiera 
och möta informationspåverkan. MSB har 
även finansierat en högre nationell under
rättelseutbildning som genomförts av 
Försvars högskolan för seniora befattnings
havare och chefer inom berörda myndigheter 
och Regeringskansliet.

MSB har under året fortsatt arbetet med att 
utveckla förmågor rörande metodik, planering 
och samverkan för operativt stöd vid hante
ring av informationspåverkan. Inom ramen 
för arbetet med covid19 har myndigheten 
lämnat stöd rörande kommunikations
relaterade frågor och bl.a. bistått aktörer vid 
hantering av informationspåverkan och vilse
ledande information kopplat till vaccination.

MSB har även finansierat och lämnat stöd till 
medieinstitutet FOJO vid Linné universitetet 
som arrangerat fyra utbildningstillfällen. 
 Utbildningarna riktar sig till journalister 
med syftet att höja deltagarnas kunskap kring 
missinformation, desinformation och ryktes
spridning om vaccination mot covid19. 

Forskning och 
kunskapsutveckling
MSB har genom att inrikta, finansiera och 
följa upp forskning och studier möjliggjort 
fortsatt kunskapsutveckling och vetenskaplig 
rapportering kring frågor som rör informations
påverkan. Under 2021 har forsknings projekten 
utöver att omfatta narrativanalys och  islamistisk 
informations påverkan även omfattat satsningar 
på kinesisk informations påverkan och  särskilda 
projekt rörande covid19. Inom ramen för 
regerings uppdraget har MSB beställt, finansi
erat och publicerat studien ”Konspirations
teorier och covid19: mekanismerna bakom 
en snabb växande  samhällsutmaning”.

Internationellt arbete
Under 2021 har MSB bl.a. prioriterat att 
öka samverkan med motparter i Europa samt 
fortsatt stärka det EUgemensamma arbetet 
och motsvarande arbete i Nato. Därutöver 
är den löpande samverkan som sker inom 
CFIkontexten (Counter Foreign Inter ference) 
prioriterad. MSB har även under 2021 
ansvarat för ordförandeskapet i en av arbets
grupperna inom CFIkontexten och bl.a. 
 arrangerat två större digitala konferenser. 
Inom ramen för EUsamarbetet har MSB 
deltagit vid fem Rapid Alert System möten 
(EEAS RAS) där medlemsstaterna  löpande 
delar öppen operativ information om 
informations påverkansincidenter.

De bilaterala utbytena med USA, Storbritannien, 
Australien, Kanada och Singapore har fortsatt 
att stärkas och utvecklas. Utbytet med både 
USA och Storbritannien har intensifierats 
 under året och som exempel genomförde 
MSB en bilateral övning med motparter i 
Storbritannien i början av december 2021.

På uppdrag av regeringen (UD) sekonderar 
MSB en expert till EU EEAS East  StratCom 
Task Force och en expert till StratCom 
 Western Balkans. MSB sekonderar även 
 personal till Natos kunskapscentrum för 
strategisk kommunikation i Riga.
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MSB har till uppgift att vara samordnande, rådgivande och stödjande 
inom samhällets informations- och cybersäkerhet, samt att hantera och 
förebygga it-incidenter. Myndigheten ansvarar även för utveckling, 
drift och förvaltning av säkra kommunikationer och för drift, underhåll, 
stöd och utveckling av ledningsplatser. 

Samlad bedömning
MSB bedömer att resultatet för verksamhetsområdet cybersäkerhet och säkra kommunikationer, 
i förhållande till uppgift enligt instruktion, är tillfredsställande. Bedömningen bygger på resultat av 
genomförda prestationer i fullgörandet av uppgiften. Under året har MSB arbetat för att samhäl-
lets informationshantering ska bli säkrare och mer motståndskraftigt mot it-incidenter och cyber-
angrepp. MSB har även arbetat för att aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet inom 
det civila försvaret ska kunna kommunicera med säkra, tillgängliga och robusta kommunikations-
lösningar, samt ha en stärkt ledningsförmåga. MSB konstaterar samtidigt att det finns stora behov 
och utmaningar i samhället kopplat till informations- och cybersäkerhet till följd av den ökande 
digitaliseringen. Det kommer medföra behov av ökade anslag framöver, exempelvis för att MSB 
ska kunna tillgodose kraven för det svenska Galileosamarbetet. 

Väsentliga resultat

Under året har MSB inom området ”Cybersäkerhet och säkra kommunikationer” arbetat mot det 
övergripande effektmålet ”Stärkt cybersäkerhet och säkra kommunikationer för att ta vara på 
digitaliseringens möjligheter”, där de mest väsentliga resultaten är följande punkter. MSB har:

• stöttat samhället i att utveckla och öka medvetenheten kring informationssäkerhet genom 
riktade utbildningar och vägledningar för metodstöd inom det systematiska informations-
säkerhetsarbetet. MSB har även förbättrat systematiskt informationssäkerhetsarbete i 
offentlig sektor och skapat en nationell lägesbild genom verktyget Infosäkkollen.

• bidragit till en säkrare förvaltningsgemensam digital infrastruktur genom att etablera Kompetens-
område Informationssäkerhet, som förenklar för myndigheter att dela information med varandra.

• inom ramen för arbetet med NIS har MSB anordnat en konferens, etablerat nya samverkans-
forum och reviderat föreskrifter.

• anordnat och deltagit i övningar för att stärka förmågan att hantera it-incidenter vid Locked 
Shields, Nato, NISÖ och NCS3 samt vidareutvecklat övningsplattformen CRATE.

• förebyggt och hanterat it-incidenter genom att sprida information och varna om sårbarheter, hot 
och risker inom it-säkerhet samt samverkat med andra cybersäkerhetsmyndigheter och nätverk 
inom olika inriktningar. MSB har även hanterat och erbjudit stöd till samhället vid flera större 
uppkomna incidenter, bland andra ransomwareattacker och sårbarheter i välkända programvaror.

• möjliggjort SGSI för fler användare och därmed tillhandahållit säkra och robusta kommunika-
tioner till fler aktörer. Hanteringen av vädervarningar har underlättats genom att tillhandahålla 
WIS för involverade krisberedskapsaktörer i samarbete med SMHI.

• utökat stödet till samhällsviktiga aktörers arbete med att stärka förmågan att verka från 
ordinarie och alternativ ledningsplats genom publicering av vägledning för ledningsplatser. 
MSB har även förbättrat prioriterade aktörers förmåga att leda genom stöttning av deras 
arbete med att utveckla robusta ledningsplatser med uthålliga system för försörjning och 
informationsdelning samt utvecklat koncept för mobila och alternativa ledningsplatser.
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Tabell 23. Kostnad för cybersäkerhet och säkra 
kommunikationer 2021–2019, tkr

 2021 2020 2019

Verksamhets-
kostnader

906 854 859 369 792 652

Transfereringar 106 174 96 859 102 627

Totala kostnader 1 013 028 956 228 895 279

Mer än hälften av kostnaderna inom verk
samhetsområdet avser Rakel. Kostnaderna för 
 Rakel har jämfört med föregående år, främst 
ökat för avskrivningar, tjänster och hyror. 
För hela verksamhetsområdet har kostnader 
för personal ökat till följd av ökad bemanning. 
Transfereringarna är högre än föregående år då 
projekt kunnat genomföras i högre omfattning. 

Stödja det förebyggande 
arbetet med informations 
och cybersäkerhet
Inom området arbetar MSB mot effektmålet 
att få höjd kunskap inom information och 
cybersäkerhet hos offentlig sektor, NIS 
aktörer och totalförsvarsaktörer.

Riktade utbildningsinsatser
Riktade utbildningar är ett  framgångs koncept 
för att stödja arbetet med  samhällets informa
tionssäkerhet. De deltagande organisationerna 
får verktyg för att utveckla sitt förebyggande 
och systematiska informations säkerhets arbete 
samt får ökad medvetenhet kring informations
säkerhet i stort. En av insatserna som har 
genom förts under året är kursen strategisk 
och systematisk informations säkerhet (SSIS) 
som framförallt vänder sig till ledare och 
informationssäkerhets ansvariga (CISO). 
Den genomfördes vid två tillfällen med stort 
intresse och antalet platser mötte inte efter
frågan. Totalt deltog 75 personer, varav 31 
kvinnor och 44 män (26 ledare, 49 CISO:s). 
Dessutom har ett utbildnings koncept riktat 
till målgruppen myndighetschefer utvecklats 
och två  piloter genomförts. Därutöver er bjuder 
MSB webbaserade kurser i taktiskt och ope
rativt informations säkerhets arbete, för att 
stödja alla nivåer av det systematiska arbetet.

Tabell 24. Utbildningar inom informations säkerhet 
2021–2019. Antal deltagare, användare och 
nedladdningar.

Utbildningar 
Informationssäkerhet 2021 2020 2019

Lärarledd utbildning 
strategisk 

75 67 96

Webbutbildning, taktisk 301 243 41

Webbutbildning, operativ 427 842 3 637

DISA* 30 794 21 032 **

* antalet användare på MSB:s webbutbildningsplattform.
** data saknas pga av problem med Google analytics.

Nya vägledningar i MSB:s 
metodstöd för systematiskt 
informationssäkerhetsarbete
Under 2021 lanserade MSB ett paket med två 
nya vägledningar för att underlätta välfungerande 
och produktiva samarbeten gällande informa
tionssäkerhet i organisationer. En av dessa 
vägledningar, ”Utforma ledning och styrning”, 
är en del av MSB:s metodstöd för systematiskt 
informationssäkerhetsarbete. Vägledningen är 
riktad åt informations säkerhetsansvariga och 
syftar till att skapa och upprätthålla ett väl
fungerande samarbete med sin högsta ledning.

Den andra vägledningen, ”Ledningens roll 
inom informationssäkerhet – Stöd för dig 
med en ledande funktion”, vänder sig direkt 
till högsta ledningen. Vägledningen behandlar 
relationen mellan ledningen och den infor
mationssäkerhetsansvariga.

Informationssäkerhetsmånaden
Likt föregående år tog MSB tillsammans 
med Polismyndigheten fram en nationell 
informationskampanj med namnet ”Tänk 
säkert” under oktober 2021. Kampanjen 
genomfördes i samband med den europeiska 
informationssäkerhetsmånaden med syftet att 
hjälpa individer och småföretagare att skapa 
en säkrare användning av internet.

Kampanjen bedömdes även i år vara särskilt 
viktig då pandemin lett till en ökad  digital 
närvaro. Kampanjens budskap fick stor 
nationell spridning tack vare att 21 samarbets
partners och ett ökat antal andra organisationer 
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i Sverige som deltog med olika aktiviteter. Antal 
besök i de olika kanalerna uppgick till cirka 
12 miljoner (ca 1,5 miljoner föregående år).

Etablera kompetensområde 
informationssäkerhet
MSB är med i arbetet att etablera en förvaltnings
gemensam digital infrastruktur för informations
utbyte tillsammans med andra berörda myn
digheter. Uppdraget syftar till att förenkla för 
myndigheter att dela information med varandra 
för att öka servicen till medborgarna. Under 
2021 har uppdraget att etablera infrastrukturen 
slutrapporterats, styrdokument tagits fram, 
forum för samordning och stöd formats och 
långsiktig planering för arbetet genomförts.

MSB:s roll i infrastrukturen är att ansvara för 
”kompetensområde informationssäkerhet”, 
en stödfunktion med ansvar för det 
systematiska informationssäkerhetsarbetet. 

Utbildningar och övningar för 
säkra cyberfysiska system
I takt med att teknikutvecklingen och bero
endet av cyberfysiska system ökar behöver 
säkerheten matcha samhällets förväntningar 
på säkerhet. MSB ger råd och stöd för att öka 
grundsäkerheten inom cyberfysiska system. 
Under 2021 har MSB i huvudsak fokuserat på 
utbildningar, vägledningar och styrdokument. 
Övningar med Galileos centrala säkerhets 
och övervakningscentral (GSMC) har också 
genom förts där MSB ansvarar för koordinering 
av den nationella incidenthanteringen samt 
informationsdelning med GSMC. 

För att öka förmågan att identifiera och 
hantera sårbarheter samt praktisk incident
hantering i industriella informations och 
styrsystem har MSB under året anordnat sex 
utbildningar tillsammans med Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) vid det myndighets
gemensamma NCS3 (Nationellt centrum 
för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig 
verksamhet). Vid utbildningarna deltog totalt 
89 stycken, varav 12 kvinnor och 77 män.

En webbkurs om elektromagnetiska hot har 
tagits fram för att höja medvetenheten om 

hotet, ge kunskap om kompensatoriska åt
gärder, samt ge en introduktion till risk och 
sårbarhetsanalys för samhällsviktig verksam
het. Även incidenthantering och incident
rapportering berörs i kursen.

Under året har utveckling skett inom övnings
plattformen CRATE (Cyber range and training 
environment) främst i form av tekniklyft av 
övningsmiljöer samt sektors och scenario
anpassning inom området energi. Utifrån 
plattformen har övningar vidareutvecklats och 
genomförts för att öka grundsäkerheten inom 
cyberfysiska system i samhällsviktig verksamhet.

Råd och stöd för säkra 
cyberfysiska system
För att öka säkerheten i industriella informations 
och styrsystem har tidigare vägledning inom 
området uppdaterats och inväntar lansering. Där
utöver har ytterligare en vägledning tillkommit 
för grundläggande säkerhet i cyberfysiska system.

För att öka grundsäkerheten i cyberfysiska 
system, främst för mindre operatörer av 
samhällsviktig verksamhet, har MSB lanserat 
skyddspaket ICS/SCADA. Skyddspaketet har 
testats utförligt och är nu i förvaltningsfas.

Samordna samhällets 
informations och 
cybersäkerhet
Inom området arbetar MSB mot effektmålet att 
få tydlig inriktning och samordning av samhäl
lets informations och cybersäkerhetsresurser.

NIS utvecklingsområde
Tillsammans med de sex tillsynsmyndig heterna 
och Socialstyrelsen har MSB genomfört nio 
möten under året i det nationella samarbets
forumet som myndigheten ansvarar för i enlig
het med uppdraget som följer av EU direktivet 
om säkerhet i nätverk och informations system 
(NISdirektivet) och tillhörande svenska 
reglering. Arbetet har bidragit till en fortsatt 
utveckling av informations utbytet mellan 
berörda myndigheter, samt underlättat 
harmonisering gällande  myndigheternas 
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föreskriftsarbete och tillsyn.  Deltagarna har 
även bedrivit ett gemensamt arbete med 
 revideringen av NISdirektivet.

Inom ramen för MSB:s arbete som nationell 
kontaktpunkt för NISdirektivet har ett antal 
aktiviteter under året genomförts med stöd av 
finansiering från HaDEA (European Health 
and Digital Executive Agency). Under våren 
arrangerade MSB en konferens som riktade 
sig till leverantörer av samhällsviktiga och 
digitala tjänster. Syftet med konferensen var 
att bidra till ökad kunskap hos offentliga och 
privata aktörer om både NISregleringen och 
informations och cybersäkerhet samt stödja 
samverkan mellan aktörerna på området. 
Konferensen genomfördes digitalt med ca 750 
deltagare, MSB saknar statistik uppdelad per 
kön, då detta inte efterfrågades av MSB.

Under våren etablerades även MSB:s nya 
privatoffentliga samverkansforum som vänder 
sig till representanter för verksamhet som om
fattas av NISregleringen och som syftar till att 
underlätta efterlevnaden av NISregleringen 
genom informationsdelning, kunskaps höjning 
och dialog kring behov och utmaningar. MSB 
har dessutom genomfört en revidering av 
före skrifterna om anmälan och identifiering 
av leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

Leveranskedjerapport
Enligt överenskommelsen som MSB har med 
HaDEA genom CEFfonden (Connecting 
Europe Facilityfonden) ska myndigheten en 
gång per år ta fram en tematisk rapport inom 
informations och cybersäkerhets området 
fram till och med 2023. Under 2021 har 
MSB tagit fram rapporten ”Hoten mot de 
 digitala leveranskedjorna: 50 r ekommenda
tioner för att stärka samhällssäkerheten”. Utöver 
rekommendationerna innehåller rapporten en 
redogörelse för den övergripande riskbilden 
med koppling till sådana leveranskedjor som 
tillhandahåller digitala produkter, samt hur 
riskerna ser ut på organisations, nationell 
och internationell nivå. Genom rapporten till
handa håller MSB samhällets aktörer stöd i form 
av gemensam terminologi samt grundläggande 
kunskapsbas respektive analysmetodik som 

de kan använda för att analysera sina egna 
risker kopplade till digitala leveranskedjor.

Infosäkkollen
Inom ramen för regeringsuppdraget att skapa 
en nationell lägesbild inom offentlig förvaltning 
har MSB tagit fram uppföljnings verktyget 
Infosäkkollen. Verktyget visar i vilken utsträck
ning en organisation bedriver ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete. Med Infosäk
kollen kan organisationen själv undersöka 
vilken nivå verksamheten befinner sig på. 
Därutöver får aktörer stöd för uppföljning 
och förbättring. Parallellt med utvecklingen av 
Infosäk kollen har MSB arbetat med olika typer 
av stöd och informationsspridning. Myndig
heten har tagit fram och publicerat vägledning 
och stödmaterial i olika kanaler, genomfört 
frågestunder och deltagit i olika forum.

Infosäkkollen skickades ut till 600 aktörer i 
offentlig sektor varav ungefär 300 har svarat. 
Svaren ligger både till grund för den  nationella 
lägesbilden samt arbetet med att ständigt 
förbättra myndighetens stöd för systematiskt 
informationssäkerhetsarbete. MSB:s samverkan 
med SKR och andra aktörer och organisationer 
har möjliggjort en god spridning av information 
om Infosäkkollen och dess användning.

Incidentrapportering
Statliga myndigheter och leverantörer av 
samhällsviktiga och digitala tjänster är 
skyldiga att rapportera itincidenter till MSB. 
Rapporterna tas emot och hanteras av den 
nationella funktionen CERTSE (Sveriges 
nationella Computer Emergency Response 
Team) som har till uppgift att stödja samhället 
i arbetet med att förebygga och hantera it
incidenter. De lämnar sedan operativt stöd 
eller vidtar andra lämpliga åtgärder.

Tabell 25. Inrapporterade it-incidenter 2021–2019, 
antal incidenter

2021 2020 2019

Statliga myndigheter 261 286 296

NIS-leverantörer 82 88 55

Summa 343 374 351
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Rapporterna används som underlag till de 
årsrapporter MSB publicerar för statliga 
myndigheters itincidentrapportering och för 
itincidentrapporteringen från leverantörer av 
samhällsviktiga och digitala tjänster. Utifrån 
incidentrapporteringen år 2021 kan MSB 
konstatera att antalet rapporterade itincidenter 
från både statliga myndigheter och leverantörer 
av samhällsviktiga och digitala tjänster minskat 
jämfört med tidigare år. År 2020 bedömdes 
det då lägre antalet itincidentrapporter till 
viss del bero på rekommendationer kring 
hemarbete, något som är troligt även för 2021. 
Andelen rapporterade angrepp är nästintill 
samma som 2020 för statliga myndigheter 
medan andelen rapporterade angrepp ökat 
marginellt från  leverantörer av samhällsviktiga 
och digitala tjänster, men utgör fortsatt en liten 
andel.  Andelen incidenter relaterade till främst 
störningar i driftmiljö, mjuk eller hårdvara 
men även rena handhavandefel är fortsatt de 
vanligaste  orsakerna till itincidenter. 

Civilt försvar
Som ett led i arbetet med att utveckla total
försvaret har MSB och Försvarsmakten på 
uppdrag av regeringen gemensamt under året 
tagit fram en handlingsplan för att främja 
och utveckla en sammanhängande plane
ring för totalförsvaret 2021–2025. Ett av 
sex fokusområden i handlingsplanen syftar 
till att stärka samhällets informations och 
cybersäkerhet. MSB och Försvarsmakten 
har gemen samt genomfört områdesvisa 
möten där handlingsplanen presenterats och 
 aktörernas behov av stöd har inhämtats som 
underlag för det fortsatta arbetet. Handlings
planen och den särskilda fokuseringen på det 
systematiska informationssäkerhetsarbetet 
har bidragit till att konkretisera behov av stöd 
och prioriteringar av åtgärder inom området.

Förebygga och hantera 
itincidenter
Inom området arbetar MSB mot effektmålet 
att få stärkt förmåga inom offentlig sektor, 
NISaktörer och totalförsvarsaktörer att 
hantera och dra lärdom av itincidenter och 

minska konsekvenserna av dessa. Redovisning 
av rapporteringskravet enligt regleringsbrevet 
för hur myndigheten, inom befintliga ekono
miska ramar, kan effektivisera spridningen av 
råd och stöd i syfte att förebygga itincidenter 
har skett separat.

Inom ramen för MSB:s operativa uppdrag 
på informations och cybersäkerhetsområdet, 
har CERTSE (Sveriges nationella Computer 
Emergency Response Team) i uppdrag att 
stödja samhället i arbetet med att hantera 
och förebygga itincidenter.

Det viktigaste arbetet med att förebygga 
och hantera itincidenter för funktionen har 
gjorts genom att:

• sprida information och varna om sårbar
heter, hot och risker inom itsäkerhet,

• arbeta med att höja samhällets operativa 
förmåga att samverka vid itincidenter, 
exempelvis genom att tillhandahålla och 
delta i övningar, samt

• samverka med andra cybersäkerhets
myndigheter och nätverk inom olika 
inriktningar inklusive pandem i
relaterade initiativ.

Hantering och stöd till samhället 
vid större incidenter
Under 2021 har CERTSE kunnat  hantera 
och stödja samhället vid flera större upp
komna incidenter. Exempel på dessa 
 inkluderar ransomwareattacken mot mjuk
varu leverantören Kaseya, som innebar stor 
påverkan för främst Coop men även Apotek 
Hjärtat, SJ och ST1 i Sverige. Se faktaruta 
”exempel på viktig samverkan” för mer infor
mation. Vidare hantering och stöd har även 
erbjudits vid större incidenter, bland annat 
kopplat till sårbarheter i eposttjänsten Micro
soft Exchange och Folk hälso myndighetens 
smittskyddsdatabas SmiNet, ransomware
attacken mot den norska itleverantören 
Volue som påverkade energisektorn, samt sår
barheten Log4Shell som bedömdes som både 
allvarlig och utbredd bland många aktörer.
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I dessa händelser har CERTSE stöttat 
drabbade aktörer, informerat berörda  parter, 
förtydligat konsekvenser samt varnat  andra 
genom såväl nyhetsartiklar som blixt med
delande. Inom ramen för detta har MSB 
även haft kontakt med samarbetspartners 
samt hanterat media.

Itincidenter kopplade till 
coronapandemin
Pandemin har även påverkat det operativa 
arbetet inom informations och cybersäkerhet
området. Förutom det normala flödet av 
ärenden som CERTSE hanterar under ett 
år, under 2021 cirka 13 700 ärenden (som 
exempelvis handlar om att bistå med råd
givning och stöd vid kapade epostkonton, 
hantering av skadlig kod, dataintrång och 
överbelastnings attacker), så har mängden 
förfrågningar och information gällande it 
incidenter som relaterar till pandemin varit 
fortsatt hög under 2021. Eftersom pandemi
läget fortsatte att utnyttjas av kriminella under 
året, har CERTSE fortsatt att bedriva arbetet 
med att omvärldsbevaka, detektera och veri
fiera itincidenter med särskild inriktning på 
pandemin även under merparten av 2021. 

På grund av förändrade förutsättningar och de 
fortsatta påfrestningar som  pandemin har inne
burit, med distansarbete och nya inriktningar 
inom MSB, har viss  verksamhet prioriterats 
ner. Dock bedöms den  operativa förmågan 
ha varit tillfredställande. Samverkans möten, 
övningar och konferenser har ändrats, planerats 
om eller helt ställts in vilket drabbar arbetet 
med att höja den operativa förmågan att 
samverka i samhället vid itincidenter.

Riktat stöd till hälso 
och sjukvårdssektorn
Den särskilda satsningen mot ransomware 
inom den svenska hälso och sjukvårds
sektorn, som påbörjades hösten 2020, har 
fortsatt under 2021. MSB har samverkat med 
itsäkerhetspersonal (i huvudsak operativ 
personal, men även på strategisk och/eller led
ningsnivå), dels för att skapa kontaktytor och 
kunna samla in och dela relevant information, 

dels för att finnas tillgängliga för tekniskt stöd 
och rådgivning vid behov. Initiativet har med
fört höjd itsäkerhetsförmåga samt ökad mot
ståndskraft för att undvika itincidenter under 
det kritiska läge som pandemin innebar, samt 
även bidragit till samhällets generella förmåga 
att hantera pandemin. 

Deltagande i 
cybersäkerhetsövningar
Våren 2021 deltog CERTSE i världens största 
cyberförsvarsövning Locked Shields, som denna 
gång arrangerades på distans.  Övningen, som 
genomförs i form av en tävling, arrangeras av 
Nato och går ut på att öva på Sveriges gemen
samma förmåga i cyberförsvar. Totalt deltog 
22 lag från hela världen under övningens tre 
dagar. Det svenska laget – som lyckades vinna 
hela tävlingen – bestod av totalt 95 personer 
från Försvarsmakten, Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen och MSB, som deltog med 
fyra cybersäkerhetsspecialister från CERTSE.

CERTSE har planerat och tillhandahållit den 
nationella informationssäkerhetsövningen 
NISÖ, för att öva den gemensamma förmågan 
i samhället att hantera itsäkerhetsincidenter, 
samt deltagit i Natoövningen Cyber Coalition, 
en årligen återkommande cybersäkerhets
övning med fokus på den militära sektorn.

Övrigt operativt arbete för 
att hantera och förebygga 
itincidenter
Förutom de särskilt nämnda insatserna och 
övningar under året har CERTSE fortsatt 
det löpande arbetet att stödja samhället med 
att hantera och förebygga itincidenter.

Under 2021 publicerade CERTSE 141 webb
artiklar med information gällande sårbar heter, 
hot och risker med tillhörande rekommenda
tioner. Utöver dessa publiceringar har även 
blixtmeddelanden om brådskande incidenter 
och/eller sårbarheter skickats ut vid totalt fyra 
tillfällen. Den tekniska omvärldsbevakningen 
renderar varje vecka mellan 100 och 150 mejl 
med information till driftsansvariga och/eller 
deras internetleverantör.
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Exempel på viktig samverkan under 
2021: Ransomwareangreppet mot 
Kaseya
Fredagen den 2 juli slutade kassa systemen 
i merparten av Coop:s butiker runtom i 
Sverige att fungera. Det var inledningen 
på den it-störning som visade sig bli lång-
varig och påverkade verksamheter runtom 
i  världen. En sårbarhet i en lösning från 
mjukvaruleverantören Kaseya hade utnytt-
jats för en ransomwareattack. Ett 60-tal 
kunder till Kaseya drabbades, som i sin tur 
hade många kunder runtom i världen.

I Sverige användes Kaseyas lösning av 
Visma Esscom, som tillhandahåller kassa-
lösningar för svenska företag (allt från 
dagligvarubutiker till apotek och bensin-
stationer). Störningen blev om fattande 
och förutom Coop drabbades även Apotek 
Hjärtat, SJ och ST-1. Det gick inte att 
genomföra betalningar och merparten av 
Coop:s butiker (cirka 800 stycken) fick 
hålla stängt i flera dagar till följd av hän-
delsen, medan systemen uppdaterades 
manuellt på plats i butik.

CERT-SE:s hantering inleddes i ett tidigt 
skede och inkluderade initialt bedömning 
av tillgänglig teknisk data för att kunna 
vidta nödvändiga åtgärder. Därefter togs 
kontakter med drabbade verksamheter för 
att erbjuda tekniskt stöd i deras respektive 
hantering av händelsen. CERT-SE hade 
löpande samverkan med motsvarande 
 CSIRT -funktioner i andra länder samt 
svenska cybersäkerhetsmyndigheter för 
att sprida och ta emot information och 
 kontakter. Den tekniska hanteringen, 
förstärkt av ett antal mediekontakter och 
webb publiceringar med rekommendationer 
kring lämpliga skyddsåtgärder, bidrog till 
att den del av angriparnas infrastruktur 
som stod i Sverige togs ner.

Tillhandahålla säkra 
kommunikationer
Inom området arbetar MSB mot effektmålet 
att samhällsviktiga aktörer kommunicerar med 
säkra, tillgängliga och robusta kommunikations
lösningar samt att arbetet med säkra kommu
nikationer i samhället är samordnat.

För MSB är det av stor vikt att vårda relationerna 
med de kunder som nyttjar tjänster inom säkra 
kommunikationer. Under 2021 har flertalet av 
myndighetens kundmöten skett digitalt till följd 
av pandemin. Likt föregående år genomfördes 
Rakeldagen digitalt under det gångna året via 
en digital plattform med nytt deltagarrekord.

MSB utarbetar en strategi för säkra kommu
nikationer som syftar till att tydliggöra vilka 
tjänster och funktioner som finns och behövs 
för samhällsviktiga aktörer inom total försvaret. 
Strategin tydliggör även MSB:s roll som sam
manhållande part och vilket stöd MSB genom 
tillhanda hållandet av säkra kommunikationer 
kan erbjuda till aktörerna.

Rakel
MSB förvaltar Rakel, ett digitalt radiokommu
nikationssystem som används av aktörer inom 
allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. 
Med Rakel kan medarbetare med samhälls
viktiga uppdrag kommunicera säkert och 
effektivt i vardag, kris och vid höjd beredskap.

Rakels nät med omkring 2 000 basstationer 
har en mycket hög tillgänglighet på 99,987 
procent och 86 procent av basstationerna har 
7 dygns reservkraft. Rakel täcker 95 procent 
av Sverige yta (undantaget fjällvärlden) och 
99,84 procent av Sveriges befolkning.

Tabell 26. Rakelabonnemang och intäkts utveckling 2021–2019

Kundgrupp
Abonnemang 

2021 (antal)
Abonnemang 

2020 (antal)
Abonnemang 

2019 (antal)
Intäkter 

2021 (tkr)
Intäkter 

2020 (tkr)
Intäkter 

2019 (tkr)

Statliga myndigheter 62 549 59 374 55 745 -438 041 -421 880 -406 704

Kommuner 12 104 11 789 11 344  -77 222 -75 533 -73 350

Regioner 4 179 5 325 5 222 -46 341 -45 688 -43 026

Övriga kunder 7 947 6 605 6 314 -58 363 -59 836 -53 991

Summa 86 779 83 093 78 625 -619 968 -602 937 -577 071

*I uppgifterna ingår även intäkter för MSB:s egna abonnemang.
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Under 2021 har det statliga antalet Rakel
abonnemang fortsatt att öka. Inga nya kunder 
har tillkommit i väsentlig omfattning utan 
ökningen förklaras av antal Rakel abonnemang 
inom befintliga kunder.

Indikator – Rakel upptid 
Indikatorn används för att mäta  upptiden 
för Rakelsystemet som indikerar till gänglig-
heten för användarna, det vill säga att 
systemet fungerar för användar organisa-
tionernas, de samhällsviktiga  aktörernas, 
verksamhet dygnet runt, alla dagar i veckan. 
Rakels upptid är väsentlig för sa mhällsviktiga 
aktörers kommunikation vid bland annat 
en större olycka eller kris. Är Rakels  upptid 
påverkad kan detta leda till att akuta larm 
inte når fram vilket kan försvåra och för-
hindra en pågående insats och därmed 
på verka människors liv. 

Datat anger upptiden för alla basstationer 
(B-noder) och ger en indikation på till-
gänglighet. Nedtid för samtliga planerade 
arbeten och incidenter under året ingår 
i beräkningen, dvs resultatet för upptiden 
är inklusive planerade arbeten och 
utbyggnadsarbeten. 

Tabell 27. Resultat för indikatorn Rakel 
upptid, procent

Resultat på 
årsbasis 2021 2020 2019

Rakel upptid 99,987 99,992 99,981

Bedömningsnivån för indikatorn är följande:
• God: > 99,9 på årsbasis.
• Tillfredsställande: 99,9 på årsbasis. 
• Inte tillfredsställande: < 99,9 på årsbasis.

Resultatet för 2021 visar på en liten minskning 
i upptid jämfört med förra året, men är fort-
farande på en hög nivå som bedöms god. 

Regeringsuppdrag om nästa 
generations Rakel (Rakel G2)
I juni 2020 tilldelades MSB två regeringsupp
drag inriktade på utvecklingen av Rakel, det 
vill säga nästa generations Rakel. Utrednings
uppdraget redovisades i februari 2021 och 
ledde till ett nytt uppdrag till Trafikverket 
och MSB med utgångspunkt i MSB:s förslag. 

Enligt uppdraget att anskaffa och tillhanda
hålla tjänster för mobil datakommunikation 
till användare av radiokommunikations
systemet Rakel, benämnt Rakel G2 steg 1, 
kommer MSB att anskaffa och tillhandahålla 
tjänster för mobil datakommunikation till 
användarorganisationer som ett komplement 
till det nuvarande Rakel. MSB ska anskaffa 
och etablera ett kärnnät i syfte att säkerställa 
statligt ägande och kontroll över systemets 
funktionalitet, inklusive användaruppgifter. 
Uppdraget ska slutredovisas när det finns ett 
fungerande system för tjänster för mobil data
kommunikation senast 1 september 2022.

År 2021 har präglats av projektaktiviteter 
relaterade till upphandlingsobjekten. Det tre 
upphandlingar som hanterats under året är:

• Kärnnät med drift, övervakning 
och kundstöd.

• SIMkort.
• Radioaccessnät.

Arbetet med kravframtagandet har varit 
komplext och många olika vägval och beslut 
har tagits under vägen. Det har genomförts 
en Request For Information, Due Diligence 
med kvalificerade leverantörer, säkerhets
skyddsarbete och samråd. En delredovisning 
har levererats den 1 mars till regeringen enligt 
regeringsuppdraget.

Swedish Government Secure 
Intranet (SGSI)
MSB förvaltar Swedish Government Secure 
Intranet (SGSI), ett avgiftsfinansierat krypterat 
myndighetsnät som används för att utbyta 
information mellan myndigheter i Sverige 
och i Europa på ett säkert sätt.
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Under året har regeringen förtydligat och 
utökat MSB:s uppdrag kopplat till SGSI 
genom en instruktionsändring som utökar 
användarkretsen till statliga myndigheter, 
kommuner och regioner, samt andra aktörer 
som enligt författning eller avtal har ålagts 
ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, 
kriser eller höjd beredskap. Mot bakgrund av 
den ökande betydelsen av SGSI har MSB för
stärkt den interna SGSIorganisationen, samt 
i samarbete med Försvarsmakten tecknat en 
ny överenskommelse med utökat åtagande 
vad gäller drift och övervakning av nätet.

Användningen av SGSI Videokonferens 
Skyddsvärd har ökat under året, med fler 
anslutna användarorganisationer och högre 
nyttjandegrad hos bland annat SOS Alarm 
AB. SOS Alarm AB är den första användar
organisationen i SGSI som inte är en myn
dighet. Mot bakgrund av nyttjandet har en 
ny plattform anskaffats och arbete påbörjats 
för en lösning som kan hantera uppgifter 
upp till och med nivå Begränsad/Hemlig.

SGSI 2.0
För att erbjuda en modern infrastruktur som 
motsvarar användarnas krav genomfördes en 
fullständig uppgradering av SGSI vad gäller 
utrustning och arkitektur under 2021. Den 
nya lösningen benämns SGSI 2.0 och möjlig
gör och förbereder även nätet som en viktig 
komponent i nästa generations Rakel, då MSB 
långsiktigt ser dessa system som delar i en in
tegrerad lösning för säkra kommunikationer 
mellan samhällsviktiga aktörer.

Signalskydd
Signalskyddssystem används för att  skydda 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter när 
dessa ska kommuniceras. Det kan vara i 
form av tal, fil, meddelande eller data
komkrypto. Under 2021 har tecknandet 
av avtal eller överenskommelser med nya 
verksamhetsutövare ökat med sju procent 
jämfört med år 2020. Antalet tilldelnings
beslut av signalskyddssystem är fortsatt hög 
trots en minskning med 24 procent från 
föregående år, då ökningen var 213  procent. 

Ökad signalskyddsförmåga medför att 
samhället ges möjlighet att kunna utbyta 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på ett 
säkert sätt genom att använda signalskydds
system. I uppbygganden av totalförsvaret har 
efter frågan från nya aktörer avseende robust 
infrastruktur ökat och därmed även antalet 
nya signalskyddsorganisationer i och med 
ökad användning av SGSI.

I spåret av Totalförsvarsövningen (TFÖ) har 
en broschyr som stöd till signalskyddschefer 
vid övningsverksamhet tagits fram. 

I december 2020 lanserades en webbaserad 
introduktion om signalskydd. ”Signalskydd – 
en introduktion” talar om vad signalskydd är och 
vad det kan användas till och hur tillvägagångs
sättet för att etablera en signalskyddsförmåga 
ser ut. Sedan lanseringen har introduktionen 
haft ca 2 000 besökare. Då ingen registrering 
sker över vilka som genomför utbildningen 
kan ingen könsfördelning redovisas.

WIS – en portal för Sveriges 
krisberedskap
MSB förvaltar och utvecklar tjänsten WIS, 
ett nationellt webbaserat informationssystem 
som möjliggör för krishanterande organisa
tioner att dela information och upprätthålla 
lägesbilder. Samordnad  kommunikation 
och gemensamma lägesbilder bidrar till 
 effektivare hantering av samhälls störningar. 
Samtliga kommuner, länsstyrelser,  regioner 
och bevaknings ansvariga myndigheter 
är sedan 2018 anslutna till WIS. Den 
 totala anslutnings graden ökar allteftersom 
nya  aktörer tillkommer, så som frivillig
organisationer och privata aktörer (exempel
vis energi, vatten och skogsföretag). Under 
pandemin har WIS varit navet i många 
 aktörers informations delning. Antalet inlogg
ningar har kontinuerligt ökat i WIS  genom 
åren. Efter en topp vid covidutbrottet 2020 
ligger nu både antalet inloggningar och 
 antalet användare på en högre nivå jämfört 
med innan pandemin vilket tyder på att WIS 
blir en allt viktigare tjänst för att dela läges
bilder för och mellan samhällsaktörer. 
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Diagram 4. Antal inloggningar i WIS 2019–2021

Våren 2021 utvecklades funktionen för 
begäran så att det nu även går att skicka 
begäran till aktörer, funktioner eller personer 
utanför WIS. Syftet med att skicka en 
begäran är att på ett enkelt och strukturerat 
sätt skicka frågor till aktörer för att samla in 
och sammanställa viktig information som 
kan vara till hjälp exempelvis i hanteringen 
av en samhällsstörning.

En av SMHI:s viktigaste uppgifter är att 
utfärda varningar när det finns risk för 

vädersituationer som kan orsaka störningar 
i samhället. Under 2021 införde SMHI ett 
helt nytt sätt att ta fram vädervarningar som 
går under namnet konsekvensbaserade väder
varningar och innebär att varning utfärdas 
utifrån den påverkan som kan väntas i ett 
visst område. I samarbete med SMHI har 
en helt ny modul tagits fram i WIS. Modulen 
kommunicerar direkt med SMHI:s interna 
system och är skräddarsydd för att underlätta 
hanteringen av vädervarningar för de involv
erade krisberedskapsaktörerna.



68 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2021

Cybersäkerhet och säkra kommunikationer

Indikator – Förtroende hos 
användare för systemet WIS
Indikatorn ger ett mått på vilket förtroende 
användarna har för systemet WIS samt ger 
ett underlag för vilka förbättringar som kan 
behöva göras i systemet.

Användarnas förtroende för WIS prestanda 
och tillgänglighet mäts i en årlig enkät. 
Användarna får ange hur väl följande 
påstående stämmer på en skala från 1–6 
(där 1 = ’håller inte alls med’ och 6 = ’håller 
med till fullo’): ’WIS har god prestanda och 
fungerar som det ska’ och ’Jag kan lita på 
informationen i WIS’. Medelvärdet från de 
båda frågorna blir resultatet till indikatorn 
och startåret för mätningen var 2020.

Tabell 28. Resultat för indikatorn förtroende 
hos användare för systemet WIS

Resultat på 
årsbasis 2021 2020 2019

Förtroende för WIS 4,9 4,6 -

Bedömningsnivån för indikatorn är följande:
• God: > 5,0
• Tillfredsställande: 4,9 – 4,6 
• Inte tillfredsställande: < 4,5

Resultat för året bedöms som tillfreds-
ställande. WIS erhåller högre betyg än 
föregående år på både påståendet ”WIS 
har god prestanda och fungerar som det 
ska” och ”Jag kan lita på informationen 
i WIS”. Det tyder på att vi håller rätt kurs 
för robusthet och pålitlighet inom WIS 
utveckling och förvaltning, vilket är viktigt 
för förtroendet för applikationen.

Utveckla och förvalta 
ledningsplatser
Inom området arbetar MSB mot effektmålet 
stärkt ledningsförmåga hos offentlig sektor 
och totalförsvarsaktörer genom stöd till led
ningsplatser och ökad nationell samordning.

MSB verkar för en nationell samordning av 
ledningsplatsverksamheten i det civila för
svaret med målsättning att skapa ett samman
hängande system med robusta och uthålliga 
ledningsplatser för det civila samhällets prio

riterade aktörer. Det förändrade omvärlds
läget leder till att verksamheten har ett ökat 
fokus på att stödja samhällsviktiga aktörers 
utveckling av ledningsplatser med uthålliga 
försörjningssystem och robusta system för 
informationsdelning i syfte att säkerställa 
deras förmåga till kontinuerlig ledning och 
samverkan över hela hotskalan.

MSB:s ledningsplatsfunktion stödjer kom
muner, regioner, länsstyrelser och myndig
heter genom rådgivning inom ledningsplats
området samt delfinansiering med medel 
från krisberedskapsanslaget. Stöd ges till både 
ordinarie och alternativa ledningsplatser. 
Under året har intensiteten i planeringen 
av civilt försvar stadigt ökat hos samhällets 
aktörer, vilket leder till en ökad efterfrågan 
av vägledning, kompetens, samordning och 
ekonomiskt stöd inom ledningsplatsområdet. 
Särskilt noteras en ökad efterfrågan på råd 
och styrning avseende alternativa lednings
platser inom vilket det under året genomförts 
utvecklingsprojekt för både skyddade och 
mobila varianter tillsammans med samhälls
viktiga aktörer. För prioriterade aktörer har 
MSB stöttat projekt där vissa utformas med 
fortifikatoriskt skydd.

Under 2021 har aktörer ansökt till MSB om 
rådgivning och ekonomiskt bidrag till bl.a. 
robust hets höjande åtgärder, främst inom ström
försörjning, itsäkerhet, fysisk säkerhet samt 
förstärkning av kommunikations möjligheter. 
Vidare har arbete utförts med samordning av 
nyanslutningar av FTN (Försvarets telenät) till 
civila aktörer och åtgärder hos befintliga abon
nenter i syfte att öka förmågan till kommuni
kation och samverkan inom totalförsvaret.

MSB har under året lämnat stöd till samverkans
centraler, räddningscentraler och övriga lednings
platser på lokal, regional och  central nivå, vilket 
har stärkt aktuella aktörers förutsättningar 
att samverka och leda vid olyckor, samhälls
störningar och under höjd beredskap. Stödet 
har förbättrat förmågan att leda och samverka 
på lokal nivå för cirka 40 kommun ledningar 
och 30 kommunala räddningstjänster, på 
 regional nivå vid fem regioner, samt på 
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 central nivå vid tre bevakningsansvariga 
 myndigheter. Därutöver har MSB stöttat 
två samverkanscentraler där olika aktörer 
sam verkar under året. Pandemin har inne
burit att många av ledningsplatserna har 
nyttjats i utökad omfattning och personal 
har utvecklat sin förmåga att arbeta i stab.

Länsstyrelsernas ledningsplatser
MSB ansvarar för drift, förvaltning och 
utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser. 
Genom arbete med förvaltningsåtgärder och 
utvecklingsprojekt säkerställs en hög och 
 likartad ledningsförmåga hos länsstyrelser 
över hela landet. Under året har ökad för
måga uppnåtts genom ett antal utvecklings
projekt däribland höjd förmåga att kommu
nicera skyddsvärd information. Under 2021 
har en ledningsplats omlokaliserats och de 
nya lokalerna har tagits i drift.

Mobil ledningsplats
Under 2021 har arbetet med att utveckla 
konceptet Mobil ledningsplats fortsatt med 
hög prioritet. Även en övning har genomförts. 

Konceptet omfattar en flyttbar tekniknod 
som tillsammans med arbetsplatser i tillfälliga 
arbetslokaler skapar förutsättningar för aktörer 
att leda verksamhet och samverka med andra 
aktörer över hela hotskalan. Det primära syftet 
med konceptet är att på ett effektivt sätt och i ett 
högt tempo kunna stödja civila aktörers arbete 
med att skapa alternativa ledningsplatser.

Vägledning för ledningsplatser
MSB har under året publicerat en vägledning 
för ledningsplatser som ska säkerställa robust 
ledningsförmåga och samverkan, oavsett om 
samhällsviktiga funktioner skulle slås ut eller 
på annat sätt sluta fungera. Väg ledningen är 
ett stöd till samhällsviktiga aktörers  arbete med 
att stärka förmågan att verka från  ordinarie 
och alternativ ledningsplats. I vägledningen 
finns konkreta råd för att bygga, utveckla, 
använda och förvalta ledningsplatser. Mål
sättningen är att samhällsviktiga organisationer 
ska få en ökad förmåga att samverka och 
leda över hela hotskalan med vägledningen 
som stöd. Vägledningen finns publicerad på 
MSB:s webbplats, MSB.se.
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Betydande uppdrag
Nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet

MSB har utnämnts av regeringen att inrätta Sveriges nationella samordningscenter för cybersäker-
hetsforskning och innovation, NSC, kopplat till det europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet. 
MSB redovisade till regeringen i november ett förslag på hur NSC ska inrättas vid myndigheten 
i samverkan med Vinnova och DIGG och i dialog med RISE och andra relevanta aktörer. NSC 
kommer att kunna göra de europeiska forsknings- och innovationsprogrammen kända i Sverige, 
knyta ihop svenska aktörer och vara en länk till det europeiska samarbetet samt främja och ge 
vägledande stöd vid utlysningar. På så sätt får Sverige förutsättningar att delta i och dra nytta av 
de EU-finansierade cybersäkerhetsprogrammen. Ökad forskning och innovation inom cybersäker-
het i Sverige kommer att bidra till stärkt cybersäkerhetsförmåga och konkurrenskraft på området, 
vilket sammantaget kommer att leda till ökad cybersäkerhet i Sverige.

Galileo PRS

MSB har uppdraget att samordna den svenska CPA-funktionen (Competent Public Regulated  Service 
Authority) som innebär att Sverige ska få ta del av rymdprogrammet Galileos globala, robusta och 
säkra tjänst. Beroendet till tid och position från rymdbaserade tjänster ökar och samhällsviktig 
verksamhet i Sverige måste ha möjlighet att nyttja funktionerna på ett säkert och robust sätt.

Under 2021 intensifierades arbetet med utveckling av svensk PRS-mottagare (Public Regulated 
Service), samverkan med Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA), planering av säker 
distribution av kryptonycklar samt främjandet av tjänstens lansering. Enligt förordning framgår 
krav för det svenska Galileosamarbetet vad beträffar exempelvis teknikutveckling, inventering av 
användar behov och säkerhetsförvaltning. Krav som medför behov av ökade anslag framöver för 
att MSB ska kunna tillgodose PRS-tjänsten till samhällsviktig verksamhet på ett adekvat sätt.

Nationellt cybersäkerhetscenter 

Under året har MSB, Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, i nära 
samverkan med Försvarets materielverk, Polismyndigheten och Post- och telestyrelsen, fortsatt 
att fördjupa sin myndighetssamverkan på cybersäkerhetsområdet inom ramen för det nationella 
cybersäkerhetscentret. Samverkan har fokuserat på att skapa förutsättningar för cybersäkerhets-
centrets långsiktiga utveckling och berört områden som tillfälliga och permanenta lokaler, it-stöd, 
säkerhet, juridik, ekonomi och kommunikation. Inom ramen för centret har rapporten ”Cyber-
säker het i Sverige – i skuggan av en pandemi” publicerats som presenterar lärdomar utifrån hur 
coronapandemin har påverkat Sveriges cybersäkerhet och lämnat rekommendationer för hur det 
går att förbereda sig inom cybersäkerhetsområdet inför en ny storskalig kris. Därtill arrangerades 
en cybersäkerhetskonferens för cybersäkerhetscentrets målgrupper med syftet att informera om 
centrets etablering och verksamhet. Det nationella cybersäkerhetscentret bedrivs i tillfälliga 
lokaler hos MSB under etableringen av permanenta lokaler. 

MSB:s och Trafikverkets förberedelser inför Rakel generation 2

I september 2021 gav regeringen i uppdrag till MSB och Trafikverket med stöd av Affärsverket 
svenska kraftnät att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel G2 som ska 
bli nästa generations säkra, robusta och tillgängliga kommunikationslösning för polis, räddnings-
tjänst, akutsjukvård och andra samhällsviktiga aktörer. MSB och Trafikverket har påbörjat 
samarbete kring detta arbete. En första delleverans planeras till 1 mars 2022.
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MSB arbetar för att samhället ska vara motståndskraftigt och förberett för 
kriser och krig. Utvecklingsbehov identifieras genom analyser av samhällets 
förmåga att förebygga och hantera kriser samt förbereda för höjd beredskap.

Samlad bedömning
MSB bedömer att resultatet för verksamhetsområdet beredskap för kriser och krig, i förhållande till 
uppgifterna enligt instruktion, är tillfredställande. Bedömningen bygger på resultat av genomförda 
prestationer i fullgörandet av uppgiften. MSB:s arbete med beredskap för kriser och krig bedöms ha bi-
dragit till en ökad förmåga inom området, dels genom samlade inriktningar och dels genom stöd till och 
övning av aktörerna. Myndigheten har under året arbetat intensivt tillsammans med Försvarsmakten 
för att ta fram en inriktning för den sammanhängande planeringen för totalförsvaret. Inom området sker 
ett omfattande utvecklingsarbete för att få de olika delarna i systemet på plats. MSB bedömer att det 
även framgent krävs stora insatser för att säkerställa en positiv utveckling inom verksamhetsområdet.

Väsentliga resultat

Under året har MSB inom området ”Beredskap för kriser och krig” arbetat mot effektmålet 
”Ökad motståndskraft hos både individer och organisationer”, där de mest väsentliga resultaten 
är följande punkter. MSB har:

• tillsammans med Försvarsmakten redovisat rapporten ”Handlingskraft – handlingsplan för 
att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021–2025”. Den 
sammanhängande totalförsvarsplaneringen uppnås genom regeringens uppsatta mål för 
totalförsvaret, det militära försvaret och civila försvaret samt genom de i handlingsplanen 
presenterade gemensamma planeringsantaganden och gemensamma fokusområden.

• tagit fram en strategi för försörjningsberedskap och fortsatt utveckla näringslivssamverkan. 
Leveransen omfattar bland annat informations- och kommunikationsinsatser mot närings-
livet samt planering för försörjning av varor och tjänster. Inom det trilaterala projektet Critical 
Nordic Flows har också en intervjustudie genomförts med syfte att ge en bild av behov av och 
förutsättningar för ett fördjupat nordiskt samarbete inom försörjningsberedskap bland  svenska 
myndigheter. Beslut har också fattats om att fortsätta det fördjupade samarbetet inom 
 projektet under 2022 inom områdena bränsle och livsmedel.

• reviderat överenskommelserna mellan MSB och Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande 
regionernas arbete med civilt försvar och krisberedskap och kommunernas arbete med civilt för-
svar har reviderats och förlängts till och med år 2022. Fortsatt stöd har också getts till aktörerna för 
deras arbete med krisberedskap och civilt försvar i enlighet med överenskommelserna. Handbok i 
kommunal krisberedskap har utvecklats under året genom att en rad nya kapitel har arbetats fram. 

• fortsatt ge stöd till aktörerna avseende kontinuitet i samhällsviktig verksamhet och i dialog 
med ett 50-tal aktörer har en uppdaterad lista tagits fram på samhällsviktiga funktioner. MSB 
har i samverkan med representanter för andra myndigheter och organisationer tagit fram en 
ny definition av samhällsviktig verksamhet. 

• under året gjort en behovsanalys av utbildningar inom områdena krisberedskap, civilt försvar 
och totalförsvar. Syftet med analysen har varit att identifiera och prioritera utbildningar för 
strategisk kompetensförsörjning anpassat till en förändring av strukturer för civil beredskap 
som utredningen om civilt försvar föreslår.

• tillsammans med Försvarsmakten slutfört Totalförsvarsövning 2020. Kvarvarande övnings-
delar har genomförts alternativt omarbetats till fristående metodstöd. Övningen har 
 kompletterats med ett webbaserat seminarium som stödjer aktörerna i att omhänderta 
 erfarenheterna från genomförda övningsmoment samt från hanteringen av pandemin. 

• genom utbildning och kommunikation stärkt individens egenberedskap. I kombination med 
pandemin har det gett en ökad insikt hos allmänheten om hur kriser kan påverka individen 
och det samhälle vi är beroende av. Utvecklingsbehov finns dock vad gäller språk- och 
 tillgänglighetsanpassning av risk- och kriskommunikation för att nå fler individer. 

• tagit fram en nordisk färdplan inom Haga-samarbetet med utgångspunkt i det politiska 
utvecklingsmålet kring att ge och ta emot stöd. 
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Tabell 29. Kostnad för beredskap för kriser och 
krig 2021–2019, tkr

 2021 2020 2019

Verksamhets-
kostnader

295 757 292 499 312 745

Transfereringar 1 028 705 1 033 524 1 038 859

Totala kostnader 1 324 462 1 326 023 1 351 604

Redan i årsredovisningen för 2020 beskrevs 
att området beredskap för kriser och krig 
har tillförts ytterligare medel under senare år 
för att bygga upp och utveckla arbete inom 
området. På grund av den fortsatta pandemin 
har dock arbetet ännu inte kunnat etableras 
på den högre nivån. I jämförelse med år 2020 
har verksamhets kostnaderna ökat marginellt.

De verksamhetskostnader som finansieras 
med 2:4anslaget har sjunkit något under 
året. Främst beror det på att besök för tillsyn 
av skyddsrum inte har kunnat genomföras 

i planerad omfattning under pandemin. 
Även år 2021 har MSB dessutom behövt göra 
omprioriteringar i verksamheten vilket har 
fått till följd att planerat utvecklingsarbete 
har senarelagts eller nedprioriterats. 

Transfereringarna har sjunkit ytterligare 
något jämfört med föregående år. Visserligen 
har bidragen för organisationsstöd till fri
villig försvarsverksamhet kunnat ökas genom 
ökad anslagstilldelning, men samtidigt har 
bidragen för andra ändamål och till andra 
organisationer minskat. Forskningsbidragen 
har minskat, vilket främst är förknippat med 
de transatlantiska samarbetsavtalen, där det 
har varit svårt att besluta om nya gemen
samma projekt under pandemin. Likaså har 
bidragen till myndigheter minskat. Även 
detta förklaras vanligen av att de aktörer 
som MSB samarbetar har behövt prioritera 
om sin verksamhet till förmån för hantering 
av pandemin, varvid planerad utvecklings
verksamhet har fått skjutas på framtiden.
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Inrikta och finansiera 
Sammanhängande planering
Myndigheten har tillsammans med andra 
berörda myndigheter fortsatt driva och ut
veckla arbetet med en sammanhängande 
planering för totalförsvaret. MSB har även 
verkat för att den ömsesidigt förstärkande 
effekten av de åtgärder som vidtas inom det 
civila försvaret och krisberedskapen samordnas 
och inordnas under termen civil beredskap.

MSB och Försvarsmakten (FM)  redovisade 
gemensamt i september ett regerings upp
drag i form av rapporten ”Handlingskraft – 
 handlingsplan för att främja och utveckla en 
sammanhängande  planering för total försvaret 
2021–2025”. Den sam man hängande total 
försvars  planeringen  uppnås genom  regeringens 
uppsatta mål för totalförsvaret, det militära 
försvaret och det civila försvaret samt genom 
de gemensamma planerings antaganden och 
fokus områden, som presenteras i handlings
planen.  Planeringen samordnas mellan det 
civila och militära försvaret i en årlig process 
som införs för att identifiera beroenden och 
behov av särskilda satsningar.

MSB har under året startat projekt civil bered
skapsplanering. Projektet utgår från ökade krav 
på att beredskapsutvecklingen sker genom en 
centralt sammanhållen process och metod för 
samordning av civilt försvar och kris beredskap. 

Projektet drivs genom MSB:s centrala sam
ordningsansvar inom beredskapsområdet och 
genomförs inom ramen för en årlig cykel som 
kopplar an till totalförsvarssamordningen. 
Projektets resultat ska spegla att planering av 
civil beredskap är en komponent inom såväl 
totalförsvarsplanering som samhällsskydd 
och beredskap i stort.

Det arbete som genomförts under 2021, både 
inom ramen för rapporten ”Handlingskraft” 
och inom ramen för projekt civil beredskaps
planering, har breddat och fördjupat dialogen 
mellan MSB och FM och med bevaknings
ansvariga myndigheter. Det har bland annat 
lett till slutsatser om hur befintliga processer, 
exempelvis risk och sårbarhetsanalys (RSA), 
ska tillvaratas och vidareutvecklas.

Finansiellt stöd till myndigheter 
genom utvecklingsprojekt inom 
krisberedskap och civilt försvar 
MSB disponerar anslag 2:4 ap.5 Krisberedskap 
i syfte att öka förmågan att förebygga och för
bereda för kris i hela krisberedskaps systemet. 
Under 2021 har MSB fördelat medel från 
kris bered skaps anslaget till 43 myndigheter 
(exklusive MSB) inklusive länsstyrelser. MSB 
gör bedömningen att utvecklingsprojekten har 
bidragit till att förebygga och hantera allvarliga 
kriser samt att skapa och stärka grundläggande 
civil försvarsförmåga.

Tabell 30. Belopp för ett- till treåriga utvecklingsprojekt per område (tkr) 2019–2021 samt läns styrelsernas 
sammanhållna projekt, tkr

Områden Summa av 2021 Andel Summa av 2020 Andel Summa av 2019 Andel

Finans 12 013 4 % 6 988 2 % 4 339 1 %

Hälso- och sjukvård 9 764 3 % 21 710 7 % 27 263 9 %

Kommunikation 37 821 12 % 26 761 8 % 32 202 10 %

Livsmedel dricksvatten 37 768 12 % 26 631 9 % 32 964 11 %

Länsstyrelser 20 935 7 % 78 016 25 % 98 813 32 %

Skydd säkerhet 108 179 35 % 49 235 16 % 69 026 23 %

Transport 32 253 10 % 29 382 10 % 38 005 12 %

Sammanhållna 49 622 16 % 85 044 28 % 84 304 27 %

Totalsumma 308 356 100% 323 767 100% 386 916 100%
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Av tabellen ovan framgår för 2021 en  relativ 
jämn fördelning av de utbetalda medlen 
mellan områdena kommunikation, livsmedel 
och dricksvatten, samt transporter, som står 
för knappt en tiondel vardera. Skydd och 
säkerhet utgör den enskilt största posten och 
består bland annat av en särskild satsning 
på säkra kommunikationer. Noterbart är att 
länsstyrelsernas andel minskat betydligt jäm
fört med tidigare år, vilket beror på att läns
styrelsernas gemensamma projekt avseende 
säker kommunikation avslutades 2020. Läns
styrelserna har sedan tidigare beviljade medel 
för det sammanhållna projektet 2019–2022 
där fokus bland annat ligger på stöd till kom
muner avseende samverkansformer,  utvecklad 
lägesrapportering och säkerhetsskydd, vilket 
bl.a. varit viktiga förutsättningar för hante
ringen av pandemin. Länsstyrelsernas möjlig
heter att bedriva projekten i samverkan med 
kommuner m.fl. har påverkats under pande
min. Övriga myndigheters projekt har till 
stor del kunnat genomföras som planerat, 
men i vissa fall med en lägre ambitionsnivå. 

Uppdragsersättning till frivilliga 
försvarsorganisationer och 
andra ideella organisationer 
MSB ser frivilliga och frivilliga försvars
organisationer (FFO) som viktiga samhälls
resurser i arbetet med att stärka den civila 
beredskapen. Medel har därför använts för 
att stödja FFO och frivilliga resursgruppen 
(FRG) för att underlätta samverkan mellan 
olika aktörer och frivilliga. Medel har också 
använts för att utveckla systemet för att fri
villiga snabbt och effektivt ska kunna nyttjas 
vid allvarliga samhällsstörningar.

MSB har under året fördelat 80 mnkr i 
uppdragsersättning till 17 FFO. Behov av 
medel under 2021 har endast varit 68 mnkr. 
Organisationerna har för dessa medel genom
fört verksamhet kopplat till rekrytering, 
utbildning och försvarsupplysning avseende 
medlemmar i syfte att höja krisberedskapen 
i samhället och främja totalförsvaret.

Mot bakgrund av erfarenheterna från pande
min och den pågående utvecklingen av civilt 
försvar har MSB också finansierat särskilda 
insatser. Dessa medel har använts för att 
utveckla förstärkningsresurser till regionernas 
hälso och sjukvård, utveckling av FRG för 
effektivare frivilligstöd till kommunernas 
krishantering samt digitalisering och nät
baserat lärande. Medel har också använts för 
att utveckla frivilliga försvarsorganisationer 
för nya roller, som till exempel vad gäller 
stöd med undanförsel av kulturarv.

Utöver de medel som fördelats till FFO har 
MSB under året även fördelat 33 mnkr i 
uppdrags ersättning till 14 ideella organisa
tioner som utbildar allmänheten. Som en 
följd av pandemins mötesrestriktioner har 
en omställning skett till digital utbildnings
verksamhet. På MSB:s uppdrag har organisa
tionerna genomfört utbildningsinsatser för 
att öka individens förmåga att förebygga 
och hantera olyckor, allvarliga händelser 
och kriser. Insatserna omfattar bland annat 
förmåga att utföra första hjälpen och hjärt 
och lung räddning samt att ge kunskap om 
hur bränder kan förhindras i hem och skola. 
Utbildningar har även genomförts om hur 
säkerheten kan ökas i hemmet, i skolan, på 
fritiden, vid vatten och inom informations
säkerhet. Ideella organisationer har också 
 bidragit med att sprida myndigheternas infor
mation om pandemin till olika målgrupper.

Klimatanpassning
MSB har utarbetat en strategi för myndig
hetens arbete med klimatanpassning. Stra
tegin ska ge strategisk inriktning hur klimat
anpassning ska integreras i MSB:s verksamhet 
för att stärka förmåga hos aktörer inom 
sam hällsskydd och beredskapsområdet under 
kommande år, fram till år 2030. Strategin 
formulerar mål och de verktyg som MSB 
kommer att använda för att uppnå effekt hos 
myndighetens mest prioriterade mål grupper 
som är kommuner inklusive kommunal 
räddnings tjänst, enskilda individer, fastighets
ägare, samhällsviktig verksamhet samt EU 
och internationella samarbetspartners. 
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Strategin har omhändertagits i en handlings
plan för klimatanpassning som alla myndig
heter är skyldiga att genomföra enligt klimat
anpassningsförordningen (2018:1428). Denna 
femåriga handlingsplan omfattar åtgärder som 
ska bidra till ökad kunskap och ge ett stärkt 
och ökat stöd till organisationer inom samhälls
skydd och beredskapsområdet kopplat till 
ett förändrat klimat. 

Stöd till aktörer

Strategi försörjningsberedskap 
inklusive samverkan med 
näringslivet 
MSB har publicerat en strategi för försörjnings
beredskap. I denna beskrivs målbilden för 
arbetet med försörjningsberedskap under de 
kommande åren och den önskade utveck
lingen, inklusive övergripande milstolpar. 
Strategin avser att främja en samsyn inom 
det offentliga men också mellan myndig
heter och näringsliv om vad som behöver 
utvecklas för att stärka försörjningsbered
skapen nationellt, regionalt och lokalt. Den 
är också avsedd att fungera som ett underlag 
för kommunikation och utbildning.

MSB har upprättat ett samlat projekt för kom
munikation till näringslivet om beredskaps
frågor. Flera aktiviteter har genomförts under 
året och projektet kommer fortsätta under 
2022. Informationssidan ”beredskap för 
 företag” har lanserats på MSB:s webbplats 
med målsättningen att bidra till ett kunskaps
lyft inom näringslivet om hur hotbilderna 
ser ut och hur de kan användas i samband 
med företagens verksamhetsplanering. Under 
 hösten lanserades en informationskampanj 
med ett flertal korta informationsfilmer riktad 
till näringslivet. Dessa innehåller information 
om hur företag kan stärka sin beredskap och 
om deras roll i totalförsvaret. MSB har också 
gett stöd för dialogmöten mellan represen
tanter för länsstyrelser och näringsliv för att 
inleda näringslivssamverkan på regional nivå.

MSB har fortsatt arbetet med att utveckla 
metodstöd för att säkra försörjning av varor 

och tjänster. Detta görs genom väg ledningen 
”Planering för försörjning av varor och 
tjänster” som publicerades i december och 
det scenariopaket som tagits fram som stöd 
till myndigheternas arbete med att  utveckla 
försörjningsberedskapen. MSB har även 
genomfört ett pilotprojekt tillsammans med 
Länsstyrelsen Örebro för att testa det metod
stöd som arbetats fram tillsammans med 
utvalda företag.

Inom det trilaterala projektet Critical Nordic 
Flows har en intervjustudie genomförts med 
syfte att ge en bild av behov av och förutsätt
ningar för ett fördjupat nordiskt samarbete 
inom försörjningsberedskap bland svenska 
myndigheter. Utifrån detta planeras för 
trilateralt projekt och samarbete under 2022 
för att säkerställa kritiska gräns övers kridande 
flöden av kritiska varor och tjänster. Det 
genom fördes även ett seminarium med 48 
deltagare (25 kvinnor och 23 män) från de 
tre länderna, där slutsatser från rapporten från 
2020 samt pågående arbete presenterades. 

Stöd för kommuner och regioners 
arbete med krisberedskap 
och civilt försvar 
Överenskommelserna mellan MSB och 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
gällande regionernas arbete med civilt försvar 
och krisberedskap samt kommunernas arbete 
med civilt försvar har reviderats och förlängts 
till och med år 2022. Anledningen är att pan
demin har påverkat möjligheterna att bedriva 
verksamhet enligt överenskommelserna. De 
revideringar som genomförts kan främst 
härledas till ändringar i säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). Överenskommelserna reglerar 
ersättning och uppgifter och därtill kopplat 
stöd för kommunernas och regionernas arbete 
med krisberedskap och civilt försvar. Med 
utgångspunkt i rådande överenskommelser 
har MSB, förutom ekonomisk ersättning, 
gett stöd till kommuner och regioner genom 
att arbeta fram vägledningar, anvisningar 
och utbildningar som är publicerade och 
presenterade på MSB:s hemsida. Ett stöd 
som MSB ger är handbok i kommunal 
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krisberedskap. I handboken, som är digital, 
samlas information som tidigare har funnits 
utspritt på många olika ställen. Ett flertal 
nya kapitel i handboken har arbetats fram; 
Energi försörjning, Förskola, grundskola och 
gymnasies kola, Elektroniska kommunika
tioner, Renhållning och kultur, Fritid och 
evenemang, Dammhaveri samt Avlopp.

För att följa upp länsstyrelsernas stöd och 
uppföljning gentemot kommunerna träffar 
MSB länsstyrelser för dialog om arbetet i res
pektive län. Uppföljningsdialoger har genom
förts i Uppsala, Västmanland, Östergötland, 
Kalmar, Jönköping, Halland, Kronoberg och 
Blekinge. Syftet är att bidra till att utveckla 
stöd och uppföljning av kommunernas arbete 
med krisberedskap och civilt försvar. Ett 
projekt har genomförts för att ta fram under
lag för att förbättra statens uppföljning av 
kommunernas arbete enligt lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH).

Under året har ”Den robusta sjukhusbygg
naden – En vägledning för driftsäkra sjukhus
byggnader” publicerats. Vägledningen har 
arbetats fram i nära samverkan med Social
styrelsen och SKR. Den vänder sig till de som 
arbetar med att planera, projektera, bygga och 
förvalta sjukhusbyggnader. Robust och stärkt 
driftsäkerhet bidrar till en hög patientsäkerhet 
för vården i vardag, kris och krig.

Indikator – Förmågeutveckling 
kommuner och regioner
Enligt förordning 2017:870 har länssty-
relserna årligen rapporterat till MSB vilka 
beredskapsf örberedelser som kommuner 
och regioner vidtagit och samtidigt redo-
visat en bedömning av effekten av de vid-
tagna förberedelserna. Regerings kansliet 
har gjort bedömningen att upp draget ska 
tas bort. Indikatorn följs inte upp i år då 
nya data inte har kunnat hämtas från läns-
styrelsernas uppdrag.

Kontinuitet i samhällsviktig 
verksamhet 
MSB har i samverkan med andra myndig
heter och organisationer tagit fram en ny 
definition av samhällsviktig verksamhet. 
Den nya definitionen är tydligare, fokuserar 
på målet att upprätthålla verksamheten och 
är mer jämbördig med motsvarande interna
tionella formuleringar.

MSB har lanserat ett uppdaterat stödpaket 
för att identifiera samhällsviktig verksamhet. 
Detta innehåller bland annat ett uppdaterat 
metodstöd, en lista med viktiga samhälls
funktioner och exempel på samhällsviktiga 
verksamheter som har tagits fram i dialog 
med ett femtiotal aktörer. Två omgångar 
av kursen ”att identifiera och upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet” har genomförts. 
Mötes plats kontinuitetshantering genom
fördes för tredje året i rad och  denna gång 
digitalt. Eventet samlade ca 550 personer 
varav ca 20 procent av deltagarna var från 
närings livet. Programmet innehöll bland 
annat erfarenheter från arbetet  under 
pandemin, kontinuitetshantering vid höjd 
beredskap,  exempel från Försörjnings
beredskaps centralen i Finland samt exempel 
på hur kontinuitetshantering i samhällsviktig 
verksamhet fungerar idag och hur den kan 
utvecklas. Könsuppdelad statistik saknas för 
deltagandet men intrycket vid genom förandet 
av Mötesplatsen var att fördelningen mellan 
kvinnor och män var någorlunda jämn.

Öka individens motståndskraft 
MSB:s arbete med att stärka individens mot
ståndskraft har bland annat bedrivits genom 
informationskampanjen Krisberedskaps veckan, 
projektet ”Vi behövs” och en informations
satsning tillsammans med Folkets hus. 

Krisberedskapsveckan
Temat för kampanjen krisberedskapsveckan 
(KBV) var demokrati. Kampanjens huvud
budskap är oavsett tema att varje  människa 
är en viktig resurs i vårt lands samlade 
förmåga att möta olika hot. Målgruppen 
för Kris beredskapsveckan är den breda 
allmän heten men i år låg ett särskilt fokus 
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på 27–37 åringar. MSB har sett att det är en 
grupp som har sämre beredskap att möta en 
kris än äldre åldersgrupper.

I årets Krisberedskapsvecka deltog 172 
kommuner. Därtill deltog de flesta FFO:er 
men även andra delar av civil samhället samt 
några företag. Målet med Kris beredskaps
veckan är att fler personer skaffar sig en 
hemberedskap och reflekterar över hur de 
kan lösa vardagen vid kris och krig. 47 procent 
uppger att de till följd av kampanjen kommer 
att stärka sin egen bered skap och 49 procent 
uppger att de kommer att reflektera över hur 
de kan lösa  var dagen vid kris och ytterst krig. 

Bland det stödmaterial som MSB tagit fram 
har främst broschyren ”Om krisen eller kriget 
kommer” använts, följt av faktabladen om 
hemberedskap och totalförsvar samt filmer 
om hemberedskap. 

Säkerhet i offentlig miljö
MSB har sedan 2017 ett regeringsuppdrag 
att arbeta med att höja kunskapen hos både 
privata och offentliga aktörer i offentliga 
 miljöer och öka kunskapen och med veten
heten hos allmänheten. MSB:s arbete inom 
detta område syftar till att öka kunskapen 
och förmågan hos privata och offentliga 
aktörer i försvårande åtgärder mot terrorism. 
Inom ramen för uppdraget har MSB utbildat 
och väglett företrädare för arenor och evene
mang samt tagit fram en Säkerhetsguide för 
evene mang. MSB har även utbildat före
trädare för de största trossamfunden till
sammans med Myndigheten för stöd till 
tros sam fund. En vägledning för trossamfund 
har producerats, vilken publicerats i slutet av 
2021. Diverse informations och utbildnings
material har tagits fram för att stödja de 
olika aktörerna. Främst åtgärdskort och 
instruktions filmer som stoppa blödningen, 
genom sökning och visitation.

MSB har även tagit fram en webbutbildning 
som riktar sig till enskilda som syftar till att 
öka kunskapen och förmågan hos enskilda. 
Utbildningen återfinns på webbplatsen 
Krisinformation.se. 

Vad gäller det informationsmaterial, som riktar 
sig till allmänheten, är filmen ”Fly, sök skydd, 
larma”, en av MSB:s mest visade produktioner 
på Facebook med cirka 100 000 unika 
visningar. Webbutbildningen för en skilda, 
som lanserades i april 2021, har genom
förts av cirka 10 000 personer. Detta är ett 
stort genomslag då ingen särskild satsning 
eller kampanj genomförts för att dra trafik. 
MSB avser med webbutbildningen skaffa 
er faren het och kunskap om hur denna typ 
av kommunikation tas emot av allmänheten.

Nordiskt samarbete – 
ge och ta emot stöd
MSB har under året arbetat fram en gemen
sam nordisk rapport med fokus på för mågan 
att ge och ta emot stöd inom Norden. Rappor
ten beskriver nuläget men identifierar också 
gemensamma utvecklingsområden fram till 
2024 och utgör på det viset en ”färdplan” 
för det fortsatta samarbetet inom området. 
Den utgör en leverans i förhållande till det 
nya politiska utvecklingsmålet inom Haga 
samarbetet kring att ge och ta emot stöd 
som beslutades vid Hagaministermötet 
den 14 december 2021.
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Implementering av nationell 
strategi för systematisk 
övningsverksamhet 
MSB har beslutat om en nationell strategi för 
systematisk övningsverksamhet. Ett viktigt 
verktyg i genomförandet av strategin är åter
kommande fördjupningsperioder. Perioderna 
består av sex månader då MSB tillsammans 
med aktörer i det nationella forumet för 
samordning av övningar (NAFS) arbetar med 
att utveckla övningsverksamhet inom prio
riterade områden. Under 2021 genomfördes 
den första fördjupningsperioden med fokus 
på bättre erfarenhetshantering, effektivare 
övningsplanering och utveckling av digitala 
stöd och plattformar för övningsverksamhet. 
Inom dessa områden har MSB genomfört sju 
heldagars workshops tillsammans med aktö
rerna samt tagit fram en behovsanalys baserat 
på intervjuer med aktörerna. Utveckling av 
snabba och flexibla övningsformat var också 
ett prioriterat utvecklingsområde under för
djupningsperioden 2021. MSB har utvecklat 
en metod för att öva ledningsfunktioner samt 
genomfört övningar med ledningsgrupper 
från tre olika myndigheter.

MSB har tagit fram en övningsinriktning för 
perioden 2022–2026. Inriktningen gäller för 
samverkansövningar på nationell och regional 
nivå, samt för EUövningar och internationella 
övningar där svenska aktörer deltar. Inrikt
ningen pekar ut tre prioriterade förmågor som 
är samverkan och ledning, resurshantering 
och kommunikation, samt förtydligar vilka 
aspekter av dessa som är särskilt viktiga att 
öva under perioden. Inriktningen bygger på 
ett omfattande underlag, inklusive en sam
lad  analys av utvärderingar från samverkans
övningar mellan 2016 till 2020 och Nationell 
risk och förmågebedömning (NRFB). Övnings
inriktningen ligger även väl i linje med de 
fokus områden som lyfts fram i Handlingskraft.

En ytterligare del av implementeringen av den 
nationella strategin för systematisk övnings
verksamhet handlar om utveckling av samord

ningsforum. Här har MSB under 2021 haft 
två möten med NAFS samt ytterligare möten 
för samordning av övningar med Försvars
makten och Länsstyrelsen. Av representan
terna i NAFS är 30 män och 23 kvinnor.

Behovsanalys kompetens
utveckling för civil beredskap 
MSB har gjort en behovsanalys av utbild
ningar inom områdena krisberedskap, civilt 
försvar och totalförsvar. MSB tillhandahåller 
idag många utbildningar, men det är få som 
knyter an direkt till civil beredskap. Syftet 
med analysen var att identifiera och priori
tera utbildningar för strategisk kompetens
försörjning med fokus på ett nytt eller ändrat 
system för civil beredskap utifrån förslagen i 
utredningen om civilt försvar. Behovsanalysen 
genomfördes i flera steg. Den tar avstamp i en 
kartläggning och problembild samt identifierar 
ett antal utbildningsförslag och behov av en 
utvecklad systematisk utbildningsverksamhet 
för kommande försvarspolitiska period.

Sammanfattningsvis visar behovsanalysen på 
ett antal områden och ämnen som MSB bör 
arbeta med, både på kort och på lång sikt. 
Målet till 2025 är ett nationellt utbildnings
program och en ny gemensam plattform för 
grundläggande utbildningar riktade till en 
bred målgrupp av aktörer.

Totalförsvarsövning (TFÖ) 2020
Verksamheten i Totalförsvarsövning (TFÖ) 
2020 har anpassats efter coronapandemin. 
Delar av TFÖ har genomförts under 2021 med 
justerade upplägg anpassade till restriktioner 
och rekommendationer. I syfte att  stödja regio
nala och lokala aktörer i erfarenhets hanteringen 
av pandemin och i fortsatt totalförsvar s
utveckling, publicerade MSB och Försvars
makten i maj ett webbaserat seminarium. 
Seminariets innehåll bygger på lärdomar från 
tidigare övningstillfällen i TFÖ 2020 och 
från den skarpa hanteringen av pandemin.

Under hösten 2021 genomfördes ett av två 
kvarvarande övningstillfällen i TFÖ övnings
aktivitet 2. Övningstillfället omfattade lokala 
och regionala aktörer i mellersta Sverige. 
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169 övande (73 kvinnor och 96 män) 
med nyckelbefattningar från kommuner, 
 regioner, länsstyrelser, militärregionsstaber, 
Polismyndighetens och Trafikverkets regioner 
samt Sveriges Radio P4 deltog. Därtill deltog 
16 nationella myndigheter och aktörer i syfte 
att stödja övningen med nationella perspektiv 
(6 kvinnor och 20 män). 

Det andra kvarvarande övningstillfället, som 
omfattade aktörer i Västsverige, tvingades  ställas 
in på grund av den fortsatta utvecklingen av 
smittspridningen i landet och införandet av 
nya rekommendationer under december. 

Den övningsaktivitet som avsåg att öva 
bevakningsansvariga myndigheter i nationell 
samverkan och samordning (övningsaktivitet 
4) har omarbetats till ett distribuerat övnings
underlag och delgivits deltagande aktörer. 
Underlaget har under 2021 använts av flera 
aktörer, som grund för planering och genom
förande av egen övningsverksamhet. En fält
övning har också genomförts under ledning 
av MSB:s operativa avdelning som baserats 
på förberedelserna till övningsaktivitet 3 i 
TFÖ 2020. Därmed har samtliga övnings
moment i TFÖ 2020 på olika sätt omsatts 
i praktisk övningsverksamhet.

Sammanfattningsvis har övningen TFÖ 2020 
utgjort en viktig hävstång för totalförsvarets 
konkreta planering och förmågeutveckling. 
Övningen har inneburit en kunskapshöjning 
hos deltagande aktörer och förmågehöjning 
för totalförsvaret, bland annat vad gäller roller 
och ansvar, samverkan och ledning, samlad 
kommunikation liksom säker kommunikation. 
Därtill har övningen också bidragit till stärkta 
nätverk mellan aktörerna i totalförsvaret. 

Indikator – Övning
Indikatorn bygger på myndigheternas 
risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) vilka 
lämnas vartannat år. Någon ny redovisning 
för 2021 har inte gjorts varför någon ny 
analys inte görs för 2021.

Analysera och utvärdera

Hot och riskbaserat stöd till 
aktörerna för deras arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 
MSB har lämnat en nationell risk och 
förmågebedömning (NRFB) till regeringen. 
Analysen bygger på enskilda myndigheters 
risk och sårbarhetsanalyser,  utvärderingar 
av inträffade händelser och genomförda 
övningar samt andra kunskapsunderlag. 
Den innehåller en samlad bedömning av 
Sveriges civila beredskap och de prioriterade 
utvecklings behov som finns. NRFB ska 
kunna bidra till politikutveckling och för
ändrad styrning av den  civila bereds kapen 
från regeringens sida. Det är för tidigt att 
bedöma om analysen har fått en sådan effekt. 
MSB har själva använt analysen i inriktnings
arbete.  Bedömningar från NRFB återspeglas 
nu till exempel i ”Inriktning för anslag 
2:4 kris bered skap för 2022–2023” och 
”Handlingskraft – en  samlad plan för ett 
starkare totalförsvar”.

Detta år har MSB också för första gången 
 tagit fram en längre öppen rapport som 
 baseras på NRFB, ”Kraftsamling – för en 
stärkt civil beredskap” som syftar till att 
öka kunskapen och medvetenheten om 
beredskaps frågor i samhället. MSB gör 
bedömningen att rapporten delvis nådde de 
primära målgrupperna, som var media och 
den intresserade allmänheten. Rapporten 
fick relativt gott genomslag i media och på 
MSB:s egna webbaserade kanaler när den 
 publicerades. NRFB och tidigare genom förda 
nationella riskanalyser har också legat till 
grund för kommunikationssatsningar gente
mot näringslivet, kommuner och  regioner. 
I enlighet med ”Överenskommelse om 
 kommunernas krisberedskap  2019–2022” 
har till exempel ett informationsmaterial 
om risker tagits fram med kommuner och 
 regioner som målgrupper. 



Särskild åter
rapportering
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MSB ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och deras 
kompetens tas tillvara och utvecklas. Det skapar goda förutsättningar för 
MSB att fullgöra myndighetens uppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Samlad bedömning
MSB bedömer att resultatet för arbetet med kompetensförsörjning är tillfredsställande. 
Bedömningen bygger på resultat från åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa rätt 
kompetens för fullgörandet av myndighetens uppgifter.

Väsentliga resultat

MSB:s arbete med kompetensförsörjning bedöms ha bidragit till förmågan att attrahera, 
rekrytera, behålla, utveckla och avveckla medarbetare med professionalitet och kvalitet. 

MSB har:
• utvecklat ledarskapet genom framtagande av ledarkriterier och ökat kompetens bland 

MSB:s chefer inom kompetensområdet ledarskap
• etablerat ett koncept för teamutveckling inom myndigheten
• tagit fram vägledande principer för ett flexibelt arbetsliv samt nya riktlinjer för distansarbete
• utvecklat fler digitala processer och e-tjänster i syfte att underlätta administrationen för 

chefer och medarbetare. 

Rekrytera rätt kompetens
Under 2021 har MSB påbörjat 221 rekryte
ringar vilket är 13,5 procent fler än före
gående år och antalet rekryteringar motsvarar 
nu ungefär den nivå myndigheten legat på 
sedan 2016. Myndigheten har i de flesta fall 
lyckats bra med att rekrytera den efterfrågade 
kompetensen, men inom vissa områden råder 
en större utmaning. Det gäller bland annat 
områdena cybersäkerhet och säkerhetsskydd. 

MSB använder sig av metoden kompetens
baserad rekrytering för att säkerställa att rätt 
kompetens rekryteras på ett professionellt 
och likvärdigt sätt. 

På grund av pandemin har intervjuerna 
under 2021 utförs digitalt i en ännu högre 
omfattning än 2020 då digitala intervjuer 
infördes. Trots det är de nyanställdas upp
levelse av rekryteringsprocessen i regel positiv. 
Rekrytering sprocessen bedöms fungera väl 
och chefer är nöjda med det stöd som erbjuds. 

Utveckling av kompetens
Ledar och medarbetarskap
Ledarskapet och medarbetarskapet är en viktig 
del för att myndigheten ska lyckas med sitt 
uppdrag och vara en attraktiv arbetsgivare. 
Alla chefer har under året erbjudits att delta 
i regelbundna ledarnätverk där syftet är att 
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öka ledarkompetensen samt implementera 
ledar kriterierna som togs fram 2020. 2021 
har myndigheten påbörjat ett arbete att ta 
fram med arbetar kriterier. Ett arbete som 
fortsätter 2022. 

Att utvecklas under sin anställning på MSB 
är viktigt för att behålla kompetens och vara 
en attraktiv arbetsgivare. Interna utbildningar 
inom olika områden erbjuds samtliga med
arbetare. Under 2020–2021 har myndigheten 
på grund av pandemin ställt om de tidigare 
fysiska utbildningarna till digitala sådana. 
Det gäller både ledarutbildningar och ut
bildningar som erbjuds till alla medarbetare. 
Myndigheten har satsat på utbildningar för 
alla medarbetare inom området ”leda digitala 
möten” med syfte att digitala möten håller 
hög kvalitet med involverande metoder. 

Hållbart arbetsliv
Ett hållbart arbetsliv handlar om att kunna, 
vilja och orka ett helt arbetsliv. MSB fortsätter 
att verka för att goda förutsättningar för ett 
hållbart arbetsliv ska råda i myndigheten. 
Under 2021 har tre temperaturmätningar 
genom förts och arbets gruppers förmåga till 
effektivt samarbete har fortsatt utvecklas 
med hjälp av Effektiva Team.

Temperaturmätningar
MSB har valt att inte använda traditionella 
medarbetarundersökningar. Under 2021 
har myndigheten genomfört tre temperatur
mätningar av medarbetares upplevelse av eget 
engagemang och de förutsättningar som råder 
för att bibehålla och utveckla det. Resultaten 
har sedan använts som underlag för samtal 
på den egna enheten om vad som behöver 
göras för att bibehålla eller nå ett önskat läge. 
Svarsfrekvensen har varit 77 procent under 
året och överlag visar temperatur mätningarna 
att det råder goda förutsättningar för ett 
uthålligt engagemang i myndigheten.

Teamutveckling
En av de centrala färdigheterna i en organisa
tion är en god förmåga till effektivt samarbete 
för olika former av arbetsgrupper. MSB har 

sedan 2020 använt sig av konceptet Effektiva 
Team som syftar till att hjälpa arbetsgruppen 
att utveckla sin samarbetseffektivitet  genom 
att skapa en gemensam bild av arbets gruppens 
uppdrag, strukturer och samspel för att skapa 
utveckling och engagemang.

Under 2021 har arbetet fortsatt och ett tiotal 
enheter har påbörjat sin utvecklingsresa sam
tidigt som kapaciteten att stödja enheterna 
i arbetet har ökats. 

Ett flexibelt arbetsliv
Under 2021 har det tagits fram vägledande 
principer för ett flexibelt arbetsliv samt nya 
riktlinjer för distansarbete. I samhället och på 
MSB finns en rörelse mot en större flexibi
litet i sättet hur och var vi utför vårt arbete. 
Flexibiliteten behöver vägas mot behov som 
är viktiga för i första hand verksamheten 
och därefter gruppen och individen. Med 
ovanstående vägledande principer och med
arbetarens önskemål som grund kan chef och 
medarbetare bestämma om vilken flexibilitet 
som är möjlig, så länge arbetet utförs mer 
än 50 procent på MSB:s kontor och arbets
platser. I undantagsfall, då det är nödvändigt 
av kompetensförsörjningsskäl eller av medi
cinska skäl under begränsad period, kan MSB 
bevilja distansarbete på mer än 50 procent.

Digitala HRprocesser 
och etjänster
MSB har under ett par år arbetat med att 
skapa enkla och effektiva digitala lösningar 
med automatiska flöden för våra interna HR
processer. De digitala flödena triggar ett antal 
automatiska händelser som är kopplade till 
andra system i myndigheten, samt genererar 
digitala beslut med signatur som automatiskt 
lagras i den digitala personakten. Flödena 
innebär minskad administration och ger 
HR en överblick över statusen på samtliga 
ärenden utan individberoenden. 

Under året har etjänster tagits fram för 
att kom plettera de interna digitala flöden 
för tjänst ledighet och uppsägning för med
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arbetare som inte har tillgång till de interna 
systemen. Dessa lanserades under våren 
2021 på MSB.se. 

Även de enskilda överenskommelserna om 
distansarbete upprättas och godkänns enkelt i 
ett automatiskt flöde. Den godkända överens
kommelsen förs över direkt i medarbetarens 
digitala personakt utan manuell hantering. 

Personalstatistik
MSB har ökat antalet medarbetare sedan 
2017. Fördelningen mellan kvinnor och män 
ligger kvar på ungefär samma nivå. Det är 
i princip lika många kvinnor och män som 
är chefer. Medelåldern, både för kvinnor 
och män, har ökat något. Under perioden 
2018–2020 såg vi en trend där andelen unga 
kvinnor (20–39 år) ökade. Den trenden är 
nu bruten. Medarbetarna på MSB har varit 
anställda på myndigheten i snitt sju år.

Av årets totala antal avgångar har 25 med
arbetare gått i pension och 79 medarbetare 
har lämnat myndigheten för annan anställ
ning. Av dessa medarbetare är det 21 som 
omfattas av verksamhetsövergången till den 
nya myndigheten för psykologiskt försvar. 
Vi ser ändå en ökning i jämförelse till 2020. 
Fyra medarbetare har lämnat myndigheten 
av andra orsaker, till exempel avbrytande 
av provanställning. Dessutom har 45 tids
begränsade anställningar upphört.

Tabell 31. Könsfördelning MSB anställda 
2021–2019, procent

 2021 2020 2019

Kvinnor 52 52 51

Kvinnor i chefsposition 50,5 47,5 48

Män 48 48 49

Män i chefsposition 49,5 52,5 52

Tabell 32. Medelålder MSB anställda 2021–2019, år

 2021 2020 2019

Alla anställda 47 46,5 46,5

Kvinnor 46 45,5 45

Män 48,5 47,5 47,5

Tabell 33. Personalrörlighet MSB 2021–2019, antal

  2021 2020 2019

Nyanställda 99 144 199

Tillsvidareanställda 61 88 133

Tidsbegränsat anställda 38 56 66

Antal avgångar 157 127 105

Tillsvidareanställda 109 86 67

Tidsbegränsat anställda 48 41 38

Personalomsättning 
i procent*

5,3 7,7 6,5

*Beräknas genom det lägsta värdet av tillsvidareanställda 
nyanställda eller avgångar som delas med antalet genom-
snittligt tillsvidareanställda.
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Tabell 34. Anställda MSB 2021–2019, antal

 2021 Fördelning 2020 Fördelning 2019 Fördelning

Antal anställda 1 211 100 % 1 203 100 % 1 170 100 %

varav kvinnor 631 52 % 621 52 % 592 51 %

varav män 580 48 % 582 48 % 578 49 %

Antal tillsvidareanställda 1 145 100 % 1 139 100 % 1 113 100 %

varav kvinnor 594 52 % 583 51 % 559 50 %

varav män 551 48 % 556 49 % 554 50 %

Antal tidsbegränsat 
anställda

66 100 % 64 100 % 57 100 %

varav kvinnor 37 56 % 38 59 % 33 58 %

varav män 29 44 % 26 41 % 24 42 %

Sjukfrånvaro
Redovisning av sjukfrånvaro enligt 7 kap. 3§ 
förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag.

Tabell 35. Sjukfrånvaro MSB 2021–2019, procent

2021 2020 2019

Totalt MSB: 2,76 % 2,79 % 2,98 %

Totalt Staten: 2,68 % 3,7 %

Totalt kvinnor MSB: 3,46 % 3,63 % 3,99 %

Totalt kvinnor Staten: 3,44 % 4,9 %

Totalt män MSB: 2,06 % 1,96 % 2,01 %

Totalt män Staten: 1,91 % 2,4 %

Alla yngre än 30 år: 1,72 % 1,68 % 6,27 %

Alla 30–49 år: 2,84 % 2,74 % 2,57 %

Alla 50 år eller mer: 2,75 % 2,96 % 3,22 %

Andelen långtidssjuk-
skrivna (mer än 60 dgr) 
totalt:

61,5 % 47,59 % 51,07 %

Andelen långtidssjuk-
skrivna (mer än 60 dgr) 
kvinnor:

61,56 % 47,83 % 53,72 %

Andelen långtidssjuk-
skrivna (mer än 60 dgr)
män:

61,42 % 47,14 % 46,04 %

MSB:s sjukfrånvaro ligger i nivå med sjuk
frånvaron i staten. Under 2021 har långtids
frånvaron som andel av den totala sjuk
frånvaron ökat, samtidigt som den totala 
sjukfrånvaron ligger kvar på 2020 års nivå. 
Antalet långtidssjukskrivningar ökade från 
50 till 60 under 2021. Att den totala sjuk
frånvaron är i stort sett oförändrad samtidigt 
som långtidsfrånvaron står för en större andel 
betyder att mängden korttidsfrånvaro minskar.
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I detta avsnitt ges en bild av myndighetens arbete med att integrera 
ett jämställdhetsperspektiv i kärnverksamheten.

Samlad bedömning
MSB bedömer att resultatet för myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering är tillfreds-
ställande. Bedömning bygger på utfört arbete i förhållande till uppdrag i regleringsbrev för 2021.

Väsentliga resultat

Arbetet inriktas av MSB:s strategi för jämställdhetsintegrering och under året har resultat uppnåtts 
inom samtliga tre prioriterade områden: civilt försvar, MSB:s utbildningar och internationella insatser. 

Civilt försvar
Myndigheten har under året arbetat för att 
jämställdhetsperspektivet ska inkluderas i 
myndigheternas arbete med beredskaps
planering. En betydande del av samhällets 
motståndskraft bygger på individers och 
gruppers förmåga att agera vid en samhälls
störning. En kris eller väpnat angrepp påverkar 
inte befolkningen likvärdigt då människor 
har skilda fysiska, psykiska,  språkliga och 
socio ekonomiska förut sättningar. Män och 
kvinnor påverkas i olika utsträckning, bland 
annat på grund av ekonomisk ojämställdhet 
och en ojämn fördelning av obetalt hem 
och omsorgs arbete. MSB och Försvarsmakten 
del redovisade  hösten 2021 uppdraget att 
främja och utveckla den sammanhängande 
planeringen av total försvaret. Myndig heterna 
har tillsammans tagit fram handlings
planen ”Handlingskraft – en  samlad plan 
för ett  starkare totalförsvar”, där ett avsnitt 
om  vikten av jämställdhets integrering i 
 planeringen finns med.

MSB:s utbildningar 
MSB:s utbildningsorganisation arbetar 
kontinuerligt med att integrera jämställdhet i 
verksamheten avseende mål, syfte och innehåll 
samt deltagande inom myndighetens utbild
ningar och kurser. Inom utbildningsområdet 
har myndigheten genomfört åtgärder kopplat 
till den handlingsplan för jämställdhets
integrering som fastställts för utbildnings
organisationen för perioden 2020–2023. 
I syfte att höja kvaliteten på undervisningen 
och förbättra klimatet i klassrummet har för
djupad utbildning eller kompetensutveckling 
genomförts för samtlig personal på myndig
hetens skolor. Utbildningen fokuserar på ett 
jämställt bemötande, en bra lär och arbets miljö 
samt vikten av ett inkluderande språkbruk. 

Jämställdhet och mångfald 
i räddningstjänsten
MSB har fastställt en ny inriktning och 
handlingsplan som anger hur arbetet med 
en ökad jämställdhet och mångfald inom 
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svensk räddningstjänst ska inriktas och 
bedrivas under åren 2021–2030. Handlings
planen innehåller flera åtgärder som MSB:s 
utbildnings organisation tillsammans med 
räddningstjänsten ska genomföra för att bidra 
till en jämlik utbildnings och arbetsmiljö.

Internationella insatser 
MSB har inom ramen för  internationella 
insatser fortsatt utveckla arbetet med 
 integrering av ett genus och jämställdhets
perspektiv, samt att förebygga och  hantera 
könsrelaterat våld, i enlighet med den 
 nationella handlingsplanen för kvinnor, 
fred och säkerhet.

Arbetet i den internationella insatsverksam
heten följer ramverket för jämställdhet och 
förebyggande av könsbaserat våld, som tagits 
fram för att konkretisera MSB:s strategi för 
jämställdhetsintegrering. Bland annat arbetar 
MSB med en målbild att samtliga operativa 
leveranser inom det internationella insats
området ska bidra till jämställdhet utifrån 
ett genus och mångfaldsperspektiv. 

Under 2021 har ett tiotal insatser genomförts 
till stöd för Unicef, World Food Programme 
(WFP), United Nations Population Fund 
(UNFPA) och UN Women inom området 
jämställdhet och förebyggande av könsbaserat 
våld. Geografiskt har stödet avsett insatser 
i Sudan, Etiopien, Mali, Turkiet (Syrien) 
och Sydsudan. Insatserna bidrar till att öka 
 kvinnors och flickors deltagande och in
flytande över den humanitära nödhjälpens 
utformning, genomförande och uppföljning.

MSB:s internationella resiliensinsatser syftar 
till att stärka andra länder och  internationella 
aktörer i deras arbete med att förebygga och 
skapa beredskap för att effektivt hantera 
kriser och katastrofer. Jämställdhet integreras 
i samtliga insatser för ökad resiliens.

Inom ramen för det internationella utvecklings
biståndet används ofta expertis från MSB:s 
nationella uppdrag och verksamhet. MSB har 
bidragit till Sida:s program Building Resilience 
through inclusive and climate adaptive  Disaster 
Risk Reduction in Asia Pacific (BRDR) med 
experter inom jämställdhet för att stärka 
integrering och utveckling i en intern och 
extern rapporteringsstruktur, en vägledning för 
integrering av jämställdhet samt en webbaserad 
utbildning om jämställdhet och katastrof risk
reducering. Detta bidrar till att kvinnor, män, 
flickor, pojkar och sår bara grupper i regionen 
inkluderas i det övergripande arbetet med 
målet för en ökad resiliens. 

Uppföljningen av insatsverksamheten inklu
derar en indikator för jämställdhet. För 2021 
användes denna indikator för de humanitära 
insatserna, där 12 insatser av 31 har fullt upp
fyllt de formulerade jämställdhetsmål som satts 
upp för den enskilda insatsen. 11 insatser har 
i huvudsak uppfyllt de  for mulerade målen. 
Detta är en liten ökning från föregående år, 
vilket kan förklaras med att verksamheten har 
återhämtat sig från de effekter som pandemin 
har haft på den internationella insatsverksam
heten i form av reserestriktioner och visum
hantering. För att bedöma de internationella 
insatserna inom arbetet med jämställdhet 
använder MSB ett verktyg som graderar 
påverkansmöjligheter för jämställdhet och 
utsatta gruppers situation vid insatser. Under 
2021 har 23 av  MSB:s 101 insatser som har 
graderats bedömts ha hög jämställdhets
påverkan, och 48 medel hög påverkan. Det 
är dock viktigt att poängtera att hög eller 
medelgradering inte behöver betyda att hela 
insatsen har ett jämställdhets fokus, utan det 
kan till exempel innebära att åtminstone en 
av sekonder ingarna till en insats är till en 
position som bedöms ha stora respektive 
medelstora  påverkansmöjligheter. 

Mer om MSB:s arbete med jämställdhets
integrering i internationella insatser finns att 
läsa i rapporten, Insatsverksamheten 2021.
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Myndighetens miljöarbete omfattar såväl myndighetens interna miljö-
ledningssystem som arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen 
och de globala miljömålen. Miljöarbetet är integrerat i myndighetens 
övergripande styrprocess.

Samlad bedömning
MSB bedömer att resultatet för myndighetens miljöarbete är tillfredsställande. Bedömning bygger på 
resultat av utfört arbete i förhållande till våra miljömål och uppsatta krav i vårt miljöledningssystem.

Väsentliga resultat

Flera åtgärder kopplat till miljö har genomförts under året. Exempel på detta är de energi-
effektiviserings åtgärder som genomförts i MSB:s lokaler samt beslut om att utbildningar för 
kommunal räddningstjänst inte längre ska innehålla praktiska övningar med skum som släckmedel. 

En mer detaljerad redovisning av myndighet
ens miljöarbete som inkluderar förbruknings
tal återfinns i den förordningsstyrda årliga 
miljöredovisningen om miljöledning för 
statliga myndigheter. Redovisningen lämnas 
till regeringen och Naturvårdsverket sam
tidigt som årsredovisningen lämnas in.

Åtgärder under året 
MSB:s verksamhet ska bedrivas med så liten 
miljö och klimatpåverkan som möjligt och 
så hållbart som möjligt. Hållbarhets begreppet 
innebär bland annat ansvar för ekonomi, 
miljö och människor enligt FN:s  resolution 
Agenda 2030. Myndigheten har fyra hållbar
hetsmål för miljö. Under 2021 har myndig
heten fortsatt att genomföra prioriterade 
åtgärder kopplade till hållbarhetsmålen. Upp
följning har bl.a. skett vid årets interna och 
externa miljörevisioner samt vid tertialupp
följningar. Nedan beskrivs exempel på vad 
som gjorts inom de olika områdena.

Hållbar energi och 
resursanvändning
På kontoret i Karlstad har två energi besparande 
åtgärder genomförts under året avseende kyla 
och värme. Det har tillsammans medfört en 
minskning av förbrukningen med närmare 
40 procent jämfört med föregående år. 

På myndighetens centrallager i Kristinehamn 
har ett antal energi och resurseffektiviserings
åtgärder genomförts. Bland annat har man 
följt upp användning av el och fjärrvärme och 
gjort en analys av uppvärmning i lokalerna, 
vilka temperaturer som behövs och under 
vilka tider de behöver hållas varma. Det har 
bland annat resulterat i att en av lokalerna har 
sänkts ner till underhållsvärme större delen av 
året för att under de få tillfällen som lokalen 
används öka temperaturen. I en annan lokal 
har ventilationen stängts av i de delar som 
endast används som lager och installerat 
ventilation och värmeväxlare i kontorsdelarna. 
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Hållbarhetsaspekterna ska 
vara väl inarbetade i att stärka 
skyddet mot olyckor
Från en brand finns det risk för att konta
minerat släckvatten sprids ut i mark samt yt 
och grundvatten vilket kan leda till  negativa 
konsekvenser och förorena såväl jord, vatten 
och även vårt dricksvatten. MSB har  arbetat 
fram ett kunskapsunderlag kopplat till om
rådet effekter på miljön från kontaminerat 
släckvatten för att kunna vägleda i området. 
Detta för att ge berörda aktörer ett stöd i 
arbetet med att minska konsekvensen på 
miljön före och efter en brand med fokus 
på kontaminerat släckvatten.

Hållbarhetsaspekterna ska vara 
väl inarbetade i den operativa 
verksamheten
Uppföljningen av insatsverksamheten inklu
derar en indikator för miljö. För 2021 användes 
denna indikator för de humanitära insatserna, 
där åtta insatser av totalt 19 har fullt uppfyllt de 
formulerade miljömål som satts upp för den 
enskilda insatsen. Fem insatser har i  huvudsak 
uppfyllt de formulerade målen. 

Inom MSB:s humanitära insatsverksamhet 
har det under året satsats särskilt på att stärka 
miljöaspekterna för boende och kontors
anläggningar i kris och katastrofkontext. 
En övergripande hållbarhetsstandard (HS) 
för den typen av insats finns beslutad sedan 
årsskiftet 2020/2021 och avser bidra till 
att öka MSB:s förutsättningar för att leve
rera humanitära anläggningar som beaktar 
ekologiska, sociala och ekonomiska hållbar
hetsaspekter. Under 2021 har HS utvecklats 
vidare med fokus på ekologiska hållbarhets
aspekter så som exempelvis landanvändning, 
hållbara energilösningar, transporter och 
avfalls hantering. Vidareutvecklingen av 
HS har under året till stor del genomförts i 
form  insatsen ”Hållbara boenden och kon
tor”, vilken pågår fram till maj 2022. MSB 
har under året även genomfört humanitära 
miljöinsatser till stöd för OCHA, UNHCR, 
WFP och EU:s civilskyddsmekanism. Stöd 

har bland annat genomförts i Ekvatorial
guinea, Jordanien och Sydsudan och har 
bidragit till att integrera miljöaspekter i 
den humanitära  responsen, framtagande av 
miljöledningssystem, samt genomförande av 
miljökonsekvens bedömningar och analyser.

Till stöd för WFP har MSB även förbättrat 
och utökat en boendeanläggning i Kananga, 
Demokratiska Republiken Kongo. Energi
försörjningen för boendeanläggningen drivs 
med solceller. Beroende på aktuella för
hållanden beräknas solcellsanläggningen 
 kunna spara upp till 40 000 liter diesel per 
år vid optimal drift, vilket i så fall skulle 
innebära att energianläggningen är intjänad 
på mindre än fyra år.

MSB har sedan mars 2019 bistått EU:s 
direktorat för de civila insatserna, Civilian 
Planning and Conduct Capability (CPCC), 
med rådgivarkompetens inom miljö och 
klimat kopplat till EU:s civila insatser. Under 
2021 kunde den sekonderade etablera ett 
nätverk för miljöfokalpunkter med samtliga 
EU:s civila insatser representerade. Under 
året har två miljörådgivare kommit på plats 
i missionerna i CAR och Mali, varav MSB 
också här bidragit med miljörådgivaren till 
EUAM CAR. 

Ett nytt verktyg har lanserats inom ramen 
för ett av de kapacitetsutvecklande projekten 
för resiliensinsatser, nämligen PPRD East 3. 
Verktyget bygger på globala standarder och 
presenterar praktiska råd kring hur jäm
ställd het, mänskliga rättigheter och miljö
perspektivet kan integreras i nio tematiska 
områden kopplat till katastrofriskhantering. 
MSB:s internationella utbildningsprogram 
inom katastrofriskhantering (ITP DRM) 
riktar sig till myndigheter, civilsamhället och 
uni versitet i Bangladesh, Nepal, Kambodja 
och Filippinerna. Projektet har fått till stånd 
flera förändringar hos  organisationerna, 
exempel vis integrering av miljöaspekter 
i  projekt och upphandling, övergång till 
 digitala resurser och ökad förståelse för 
 miljöfrågor i  katastrofriskhantering.
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Hållbarhetsaspekterna 
ska vara väl inarbetade 
i utbildning och övning
I år togs beslut om att MSB:s anslags finansierade 
utbildningar för kommunal räddningstjänst 
inte längre ska innehålla praktiska skum
moment utan begränsas till teoretisk utbild
ning i ämnet. PFAS som ämnesgrupp är 
problematisk ur miljö och hälsosynpunkt 
men även andra brandsläckningsskum än 
de fluorerade kan medföra betydande miljö
påverkan. Istället för praktiska skummoment 
kommer utbildningarna därför att komplet
teras med moment för omhändertagande av 
kontaminerat släckvatten. 

På MSB:s övningsverksamhet i Revinge och 
på Sandö körs numera alla fordon på HVO 
diesel. Det används i tunga fordon, last

maskiner och uppvärmningssystem för elbilar. 
På Revinge finns en egen bränslestation där 
personal och kursdeltagare sedan 1  december 
2021 kan tanka HVO diesel.

Möjligheten till elladdstolpar har utretts 
på skolorna och laddstolparna ska finnas på 
plats vid årsskiftet 2021/2022 på Revinge 
och första kvartalet 2022 på Sandö. 

Skolorna har även tagit fram en gemensam 
åtgärdsplan för inarbetande av hållbarhets
aspekterna inom utbildning och övning. 
Under 2021 har detta bland annat inneburit 
framtagandet av ett gemensamt årshjul för 
miljöarbetet samt ett beslut om att  identifiera 
och mäta gemensamma nyckeltal för två 
indikatorer under 2022. 
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Funktionshinderspolitiken
Särskild rapportering av myndighetens arbete inom ramen för strategin 
för funktionshinderspolitiken 2021.

Samlad bedömning
MSB bedömer att resultatet för myndighetens arbete med funktionshinderspolitiken är tillfreds-
ställande. Bedömningen bygger på utfört arbete i förhållande till regeringens uppdrag.

Väsentliga resultat

MSB arbetar för att vara en tillgänglig myndighet, både vad gäller information som myndigheten 
skapar, lokalerna MSB vistas i och det stöd myndigheten ger till olika aktörer. Exempel på det är 
MSB:s informationssäkerhetsarbete, kommunikation med myndighetens målgrupper, arbetet med 
skydd av civilbefolkningen och tillgänglighetsanpassningen av våra lokaler.

Regeringen har beslutat om en strategi för 
systematisk uppföljning av funktionshinders
politiken under 2021–2031. Strategin 
innebär att uppföljningen av funktions
hinderspolitiken ska genomföras av ett 
antal angivna myndigheter, varav MSB är 
en av dem. Syftet med strategin är att följa 
upp funktions hinders politiken utifrån det 
 nationella målet. Resultatet av uppföljningen 
ska årligen lämnas till Regeringskansliet i 
respektive myndighets årsredovisning. 

Rapporteringen för 2021 är en beskrivning 
över nuläget och MSB har för avsikt att 
 under 2022 lägga upp en plan för fortsatt 
arbete med uppdraget. Arbetet med de 
nationella målen i funktionshinderspolitiken 
behöver samordnas och kopplas till pågående 
arbete inom myndigheten, så att frågorna 
beaktas på ett naturligt sätt i verksamheten.

Regeringsuppdragets 
organisering och styrning
Sedan tidigare har det funnits ett tillgänglighets 
och delaktighetsforum på myndigheten där 
 representanter från bland annat avdelningen 
för verksamhetsstöd och kommunikations
avdelningen deltagit. Detta forum inrättades 
med anledning av de årliga enkäter som Myn
digheten för delaktighet skickade ut. Forumet 
har inför detta regerings uppdrag utökats med 
representanter från övriga avdelningar.

Myndigheten har utsett två kontakt personer 
– dels en tjänsteperson för det strategiska 
GDrådet och dels en kontaktperson för det 
sammanhållande arbetet med bland annat 
återrapporteringen. Den förra har sin hem
vist på avdelningen för räddningstjänst och 
olycksförebyggande, då denna avdelning 
har ett särskilt sammanhållande ansvar för 
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inkommande frågor rörande funktionshinder 
inom myndighetens ansvarsområde. Den 
senare har sin hemvist på avdelningen för 
verksamhetsstöd, då denna avdelning bland 
annat har ansvar för att stödja och samordna 
arbetet med styrning, planering, uppföljning 
och utvärdering av verksamheten. 

Aktiviteter och åtgärder
Inom ramen för det utökande tillgänglighets 
och delaktighetsforumet på myndigheten har 
åtgärder vidtagits för att stödja en förstärkt 
uppföljning av myndigheternas aktiviteter 
inom funktionshinderområdet.

MSB beaktar redan idag frågor som rör 
jämställdhets och barnrättsperspektivet 
samt rättig heter för personer med funktions
nedsättning som utgångspunkt där målet är att 
uppnå jämlikhet i levnadsvillkor samt full del
aktighet för personer med funktions nedsättning 
i ett samhälle med mångfald som grund.

Myndigheten har till årsredovisningen 2021 
valt att redovisa några specifika områden 
enligt nedan.

MSB:s metodstöd för systematiskt 
informationssäkerhetsarbete
Metodstödet för systematiskt informations
säker hetsarbete, via www.informationssäker
het.se, är ett av MSB:s viktigaste verktyg för 
att förmedla stöd inom området. Löpande 
arbete med att tillgängliggöra  informationen 
i metodstödet pågår, och de pdf:er som 
publicerats de senaste två åren är tillgängliga. 
Under 2021 har till exempel publikationen 
”Ledningens roll inom informationssäkerhet 
– ett stöd för dig med en ledande funktion” 
publicerats som tillgänglig pdf. Arbete pågår 
med byte av plattform för metodstödet, och i 
det arbetet är tillgänglighet en självklar aspekt.

Etermedia
Etermedia berörs av MSB:s arbete inom 
befolkningsskydd och där säkerställer MSB, 
genom att avtala om flera olika publicerings
plattformar för VMA (Viktigt  meddelande 

till allmänheten), att meddelandet kan 
uppfattas av både de med syn och hörsel
problem. Meddelandena formuleras också 
på ett sådant sätt att det är lätt att förstå 
hur man ska undvika faran. Vad det gäller 
möjlighet att ta del av nyheter och samhälls
information ligger det inom mediebolagens 
ansvar via sina sändningstillstånd samt radio 
och TVlagen, där återfinns kraven på t.ex. text
ning, teckentolkning och lättförståeligt språk. 

Området Skydd av 
civilbefolkningen
I den återupptagna totalförsvarsplaneringen 
behöver internationell humanitär rätt löpande 
beaktas, detta gäller särskilt jämställdhets 
och barnrättsperspektivet. En säkerhets
politisk kris eller väpnat angrepp påverkar 
inte befolkningen likvärdigt eftersom 
människor har skilda fysiska, psykiska, språk
liga och socioekonomiska förutsättningar. 
Redan utsatta grupper i samhället påverkas 
i högre grad. Utrymningar kan exempelvis 
utgöra en situation där människors tillgångar 
och förkunskaper påverkar förutsättningarna 
för att reagera på en kris eller konflikt. Män 
och kvinnor kan påverkas i olika  utsträckning, 
bland annat på grund av ekonomisk ojäm
ställdhet och ojämn fördelning av obetalt 
hem och omsorgsarbete. Detta förväntas 
påverka både individers utsatthet och förut
sättningar att delta i totalförsvarets ansträng
ningar (exempelvis när det gäller mobilisering 
och bemanning av verksamhet som upprätt
håller viktiga samhällsfunktioner, exempelvis 
uthållig barn och äldreomsorg). Sexuellt 
och könsrelaterat våld förekommer i kris, 
konflikt och postkonfliktsammanhang och 
drabbar främst kvinnor, men även män. 

MSB:s arbete med området Skydd av civil
befolkningen fortsätter bl.a. med jämställdhets 
och barnrättsperspektivet samt rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning genom 
att stödja aktörernas planeringsarbete i den 
nya planeringsprocessen ”Handlingsplan 
för att främja och utveckla en samman
hängande planering för totalförsvaret 
2021–2025”. Arbetet fokuseras särskilt på 
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aktiviteter som ökat antal räddningsinsatser, 
dagliga störningar i larmfunktionalitet och 
lednings förmåga samt ökade strömningar av 
människor till följd av utrymning och in
kvartering samt spontana evakueringar.

Kommunikation med 
myndighetens målgrupper
Allt MSB:s arbete med digital kommunikation 
utgår från myndighetens kanalstrategi, som 
beslutades av generaldirektören under 2021. 
Målet med strategin är att MSB:s  närvaro i 
kanaler tillför nytta för myndighetens mål
grupper och är sammanhållen, kvalitativ, 
effektiv och därmed förtroendeingivande.

Som ett komplement till kanalstrategin finns 
gemensamma designprinciper och ett grafiskt 
designsystem, som ska vara vägledande för 
all utveckling av såväl kommunikations
kanaler som digitala tjänster. Genom design
principerna strävar MSB mot en  universell 
utformning av våra digitala tjänster. Till
gänglig hets kraven ligger till grund för de 
gemensamma riktlinjerna i designsystemet.

Inför MSB:s årliga informationskampanj 
Krisberedskapsveckan under vecka 39 tog 
MSB fram teckenspråkstolkad information 
samt information på lätt svenska om hur 
människor kan förbereda sig för kriser och 
 ytterst krig. Informationen tar dels upp hem
beredskap och individens ansvar vid kriser, 
dels totalförsvaret och hur alla som bor i 
 Sverige är den del av det. Filmer samt faktablad 
på lättläst svenska finns tillgängliga på MSB.se.

I det regeringsuppdrag som MSB har till
sammans med andra myndigheter för att 
samordna, stärka och utveckla kommunika
tionsinsatserna riktade till allmänheten med 
anledning av coronapandemin tillgänglighets
anpassas, så långt som möjligt, kommunika  
tionsinsatserna i köpta mediekanaler. Det 
innebär användning av textning, syntolkning 
och så kallad voice over, där en röst läser upp 
och beskriver det som händer i en annons. 

I ett samarbete mellan Myndigheten för del
aktighet (MFD), Folkhälsomyndigheten och 

organisationen FUB (som samlar personer 
med intellektuell funktionsnedsättning), tog 
regeringsuppdraget fram en film under våren 
om vikten av att vaccinera sig samt fortsatt 
följa råd och rekommendationer. Filmen syn
tolkades, textades och teckenspråks tolkades 
och publicerades på MSB:s Youtubekanal 
samt spreds i samverkande myndigheters 
och FUB:s kanaler.

En myndighetsövergripande arbetsgrupp, 
under ledning av MSB, bildades med Folk
hälsomyndigheten, länsstyrelserna, Social
styrelsen och Läkemedelsverket för frågor 
om tillgänglighet och översättning. Arbets
gruppen enades kring en principöverens
kommelse för arbetet med tillgänglighet i 
pandemikommunikationen. 

Inom ramen för regeringsuppdraget har MSB 
utvecklat sin samverkan med Myndigheten 
för delaktighet och Myndigheten för till
gängliga medier. Samverkan har bland annat 
handlat om expertstöd i olika tillgänglighets
frågor men också om konkreta samarbeten 
som i framtagandet av en informationsfilm. 

Under hösten inledde MSB en projekt
samverkan med Myndigheten för tillgängliga 
medier för att ta fram en forskningsöversikt 
gällande risk och kriskommunikation för 
personer med läsnedsättning. Forsknings
översikten ska resultera i en vägledning för 
aktörer på olika nivåer i arbetet med risk 
och kriskommunikation för personer med 
funktionsnedsättning.

När webbkursen Signalskydd – en introduktion 
togs fram var det av stor vikt att även de med 
syn eller hörselproblem skulle kunna ta del 
av informationen. Alla texter läses upp och 
de korta filmerna i webbkursen har ett val 
som visar undertext.

Rakel och ledningssystem har under året 
publicerat fem filmer, bland annat en webb
kurs i Rakel och introduktion till SGSI – 
Swedish Government Secure Intranet. Nytt 
för i år är att samtliga filmer har undertext. 
Syftet har varit att tillgängliggöra filmerna för 
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bland annat hörselskadade och personer med 
andra särskilda behov. Det har inte funnits 
möjlighet för uppföljning då det inte finns 
valmöjlighet för tittaren att välja film utan 
undertext. Därav har vi inte kunna följa upp 
åtgärden och bedöma dess mervärde.

Under 2020 genomfördes en extern gransk
ning av webbplatsen MSB.se av Funka. 
De identifierade tillgänglighetsproblemen 
åtgärdas tillsammans med interna och externa 
utvecklare. En särskild utmaning är webb
platsens stora utbud av pdfdokument med 
skiftande tillgänglighetsstatus.

Under våren 2021 genomförde DIGG en 
tillgänglighetsgranskning av webbplatsen 
Kris information.se. De identifierade bristerna 
har åtgärdats och återrapporterades till DIGG 
i maj. Redaktörerna på Krisinformation.se 
använder klarspråk och information finns 
även på lättläst svenska. Krisinformation.se 
har ett nätverk med aktörer vars uppgift är att 
informera barn och unga. Bland annat finns 
företrädare för BRIS, Rädda barnen, Röda 
korset och SVT/Lilla Aktuellt med i nätverket.

För att öka tillgänglighet och delaktighet 
på sikt för MSB en dialog med bland andra 
PTS, SOS Alarm och funktions hinder
organisationer. Tidigare har dialoger även 
förts med Synskadades riksförbund och 
diskussion har inletts med Dövblindas 
riks förbund om hur samarbete kan öka 
till gången till bekräftad information från 
myndigheter bland deras medlemmar. 

Lokaler
Tillgänglighetsfrågorna fanns med när MSB:s 
lokaler i Karlstad och Stockholm projekte
rades och iordningställdes, i tät dialog med 
tillgänglighetskonsult. Att ta sig in genom 
huvud entrén, garage och röra sig i MSB:s 
 publika delar har i möjligaste mån utformats 
för att undvika nivåskillnader och trappor och 
där det inte är möjligt finns det hiss att nyttja. 

I garaget finns parkeringsplats och en hiss 
i direkt anslutning som går upp till myndig
hetens entré. I Karlstad kontaktas vid behov 
besöksmottagaren för ledsagning från garage 
till möteslokal alternativt finns möjlighet till 
parkering på gatan utanför entrén. Hissar är 
utrustade med tal, entrédörr till receptionen 
öppnas av skyddsvakt och vid dörrar med 
automatisk dörröppnare har utrymmet där 
dörren slås upp markerats. Receptionsdisken 
har både en högre och en lägre del.

Möten, seminarier och konferenser hålls i 
myndighetens externa del och mötesrum nås 
utan nivåskillnader eller trösklar alternativt 
kan de nås via en trapphiss. Mötesrummen 
har tydliga skyltar med namn och ett mötes
rum på vardera orten har hörslinga. Faciliteter 
såsom fikahörna, garderob och toalett finns 
tillgängliga för alla med både höga och låga 
bord, toaletter är tillgängligt utformade 
med möjlighet att hänga av ytterkläder på 
lägre nivå. Även myndighetens interna del 
är utformad på samma sätt som den externa 
delen med fikahörnor, matsal, garderober och 
tillgängliga toaletter. Arbetsytorna är  flexibla 
med olika möjligheter till avskilt arbete, 
projekt ytor eller öppna landskap.

Golvbeläggning är av material som inte 
generar allergi eller överkänslighet och 
gröna växter är utvalda med samma omsorg. 
 Städmaterial och tvål på toaletter är parfym
fria. Anvisad plats för rökare finns en bit bort 
från entré. Skyltar har både pictogram och 
punktskrift. Glaspartier är kontrastmarkerade 
med mörka och ljusa markeringar.

Myndigheten har säkra utrymningsplatser 
spridda över lokalerna eller strax utanför, 
där det finns möjlighet att kommunicera 
med räddningstjänst och invänta hjälp i 
händelse av nödutrymning. Utrymnings
larmet i lokalerna har både siren och blixtljus. 
Tillgänglighets perspektivet genomsyrar även 
planering och ombyggnationer.
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Investeringsplan 
Redovisning av investeringsplan enligt 3 kap. 2§ förordning (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag.

Rakelverksamheten har ett utfall som är 
lägre än budget. Merparten av avvikelsen 
förklaras av att planerade investeringar i att 
anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil 
datakommunikation till användare av Rakel 
generation 2 försenats. Rakel generation 2 
finansieras via övrig finansiering (balanserat 
överskott nuvarande Rakel). I senaste budget
underlaget justerades prognosen för anslags
finansierade Rakeltillgångar och utfallet på 
629 tkr stämmer bättre överens med senaste 
bedömningen.

Investeringar i beredskapstillgångarna som av
ser vidmakthållande har ett högre  utfall jäm
fört med budget med ca 3 mnkr.  Ökningen 
är ett netto av högre investeringsutgifter 
för tillgångar som finansieras via anslag 2:4 
Krisberedskap och lägre investering sutgifter 
finansierade via övrig kreditram.

Utfallet för beredskapstillgångarna sanering/
indikering och ledningsplatser som finansi
eras via anslag 2:4 är totalt 11,4 mnkr högre 
än budgeterat. Större delen av avvikelsen 
förklaras av att omlokalisering av en av led
nings platserna medförde högre utgifter än 
budgeterat. Inför BU 2022–2024 uppdatera
des prognosen för 2021 och utfallet stämmer 
väl överens med senaste bedömningen. 

Under året har färre investeringar i beredskaps
tillgångar av typen varningssystem (8 052 tkr) 
genomförts än vad som tidigare har äskats 
i budgetunderlag och beviljats i reglerings
brevet (16 500 tkr). Dessa tillgångar finan
sieras med övrig kreditram. Bakgrunden är 
att MSB under år 2020 gjorde en förnyad 
bedömning av hur stora investeringar som 
bör göras under de närmaste åren, i avvaktan 
på resultatet av det interna utvecklings arbete 
som pågår avseende befolkningsskyddet. 
 Arbetet bedöms vara slutfört under år 2022.
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Tabell 36. Investeringsplan, tkr. 

Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 Utfall 2019

Anskaffning och utveckling av nya investeringar

Rakel och Rakel generation 2 153 814 209 100 226 795 216 247

Summa utgifter för anskaffning och utveckling 153 814 209 100 226 795 216 247

Varav investeringar i anläggningstillgångar  

Maskiner, inventarier och installationer 153 814 209 100 226 795 216 247

Summa varav investeringar i anläggningstillgångar 153 814 209 100 226 795 216 247

Finansiering     

Anslag 2:4 Krisberedskap 629 5 000 0 11 898

Övrig Kreditram (lån i Riksgäldskontoret) 153 185 164 100 226 795 204 349

Övrig finansiering (Balanserat överskott 
nuvarande Rakel)

0 40 000   

Summa finansiering av anskaffning och utveckling 153 814 209 100 226 795 216 247

Vidmakthållande av befintliga investeringar

Beredskapstillgångar 32 448 29 500 33 242 35 241

Summa utgifter för vidmakthållande 32 448 29 500 33 242 35 241

Varav investeringar i anläggningstillgångar  

Beredskapstillgångar 32 448 29 500 33 242 35 241

Summa varav investeringar i anläggningstillgångar 32 448 29 500 33 242 35 241

Finansiering

Anslag 2:4 Krisberedskap 24 396 13 000 17 739 16 308

Övrig Kreditram (lån RGK) 8 052 16 500 15 503 18 932

Summa finansiering av vidmakthållande 32 448 29 500 33 242 35 241

Totala utgifter för nyanskaffning utveckling och 
vidmakthållande av investeringar

186 262 238 600 260 037 251 488

Totalt varav investeringar i anläggningstillgångar 186 262 238 600 260 037 251 488
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Avgiftsbelagd verksamhet
Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet enligt 3 kap. 2 § förordning 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Tabell 37. Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras, tkr

 
Ack resultat 

t.o.m 2019
Resultat 

2020
Intäkter 

2021
Kostnader 

2021
Resultat 

2021
Ack resultat 

2021

Uppdragsverksamhet

Tekniska system 
(SGSI)

2 507 1 193 13 809 21 702 -7 893 -4 194

Tjänsteexport 53 -3 064 4 650 4 686 -36 -1 211

Internationella 
insatser

-5 523 -1 683 172 157 171 128 1 030 -6 176

Rakel 292 880 44 186 622 546 574 622 47 924 384 990

Uppdragsutbildning, 
kost och logi m.m.

-4 896 -17 371 27 464 37 624 -10 160 -32 426

Lagerhållning EU 68 3 234 138 094 135 838 2 256 5 557

Summa 285 089 26 494 978 720 945 600 33 120 346 540

Offentligrättslig verksamhet

Intyg förare -327 -474 7 365 7 173 192 -609

Summa -327 -474 7 365 7 173 192 -609

Totalt 284 762 26 020 986 085 952 773 33 312 345 930

I de avgiftsfinansierade verksamheterna 
tjänste export, uppdragsutbildning m.m. 
samt lagerhållning EU redovisas även 
viss verksamhet som har ett obestämt 
ekonomiskt mål (”upp till full kostnads
täckning”). MSB kommer i dialog med 
Regerings kansliet se över redovisningen 
och  styrningen av detta under 2022.

I not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättning
ar i den finansiella delen av  årsredovisningen 
uppgår intäkterna för de avgiftsbelagda 
verksamheterna till 978 713 tkr. Skillnaden 
på 7 372 tkr jämfört med ovanstående tabell 
förklaras av att tabellen visar de totala  intäkterna 
för verksamheterna, dvs även finansiella 
intäkter och intäkter av bidrag. Not 2 inne
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håller endast det som redovisas under rubriken 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar i 
resultat räkningen. De finansiella intäkterna 
uppgår till 45 tkr för Tjänsteexport, 106 tkr för 
Internationella insatser, 208 tkr för Rakel samt 
73 tkr för Lagerhållning EU. Bidragsintäkterna 
uppgår till 471 tkr för Uppdragsutbildning 
mm och 6 469 tkr för Internationella insatser.

Den del av det balanserade underskottet 
t.o.m 2020 för tjänsteexporten som avser 
uppdrag åt EU har 2021 förts om mot 
anslag. Då det avser tidigare års utfall har 
 omföringen gjorts i balansräkningen från 
 balanserad kapitalförändring till avräkning 
med statsverket, vilket minskar det ackumu
lerade resultatet för 2021 med 1 837 tkr. Se 
vidare inledningen till den finansiella delen.

Tekniska system
SGSI har för året ett lägre resultat än budge
terat. Med intäkter enligt budget är det kostna
derna som avviker och förklarar det negativa 
resultatet. Ökade kostnader förklaras av att 
planerad driftsättning av SGSI 2.0 har för
senats och att den tidigare lösningen behövs 
köras parallellt under en förlängd period.

Tjänsteexport 
Europaunionens arbete med utveckling av 
kunskapsnätverk för civilskydd inrättades 
genom beslut nr 1313/2013/EU, som syftar 
till att stärka unionens kapacitet och förmåga 
inom hela området civilskydd. Verksamheten 
i Revinge är del av denna kompetensutveckling 
som under 2021 har präglats av fler inställda 
kurser och övningar. På grund av pandemin 
har endast 155 personer kunnat delta i de 
kurser som har genomförts. Detta trots att 
DG ECHO under 2021 beslutade att flera av 
kurserna får genomföras digitalt i ett försök att 
hantera bortfallet av kompetensutveckling. 

Intäkterna för uppdragsverksamheten 
(tjänste export) är 4 650 tkr vilket jämfört med 
budget i regleringsbrevet är mer än halverad 
 om sättning. Kostnaderna uppgår till 4 686 tkr 
vilket gör att årets resultat har ett underskott. 

I enlighet med regleringsbrevet får underskott 
i EU verksamhet täckas med förvaltnings
anslaget, vilket också skett både för årets under
skott och balanserat underskott t.o.m 2020. 
Kostnaderna är oförändrade då de består av 
fasta  kostnader och viss kostnad för ingångna 
avtal som inte går att lösa. Coronapandemin har 
tydlig  negativ påverkan på denna verksamhet.

Internationella insatser
Verksamheten avser MSB:s extern finansierade 
internationella insatsverksamhet där den 
huvudsakliga finansiären är Sida. MSB har en 
flerårig finanseringsöverenskommelse med Sida 
avseende humanitära insatser. Vidare  finansierar 
Sida även enskilda insatser inom området 
stärkande av katastrof beredskap/ resiliens inom 
ramen för det svenska utvecklings biståndet. 
 Utfallet för området ligger väsentligt  högre 
jämfört med budget i regleringsbrevet vilket 
förklaras av att under 2021 har flera om
fattande insatser genomförts i Central afrikanska 
republiken,  Demokratiska republiken Kongo 
samt i Venezuela. Merparten av årets resultat 
avser förändring av semester löneskuld 2021. 
Balanserat underskott t.o.m 2021 får täckas 
med anslagsmedel enligt villkor i myndig
hetens regleringsbrev 2022.

Rakel
Budgeten i regleringsbrevet baseras på en 
bedömning att det skulle uppstå engångs
kostnader för upphandling av nytt system 
och driftsavtal. MSB valde istället att förlänga 
avtalen varför kostnaden uteblev. När det  gäller 
intäkter sätter regeringen avgiftsnivåer för 
myndigheter. Intäktskalkylen i budgeten i 
regleringsbrevet utgår från oförändrad avgifts
nivå relativt 2020. Mot bakgrund av ökade 
abonnemang höjde regeringen avgiftsnivån 
2021 för de statliga myndigheterna varför de 
faktiska intäkterna överstiger de budgeterade. 
Kostnader har även finansierats från anslag 
2:4 Krisberedskap med 27 mnkr (redovisas 
ej i tabellen). Dessa medel avser att finansiera 
lägre abonnemangs kostnad för kommuner. 
MSB får balansera det ackumulerade över
skottet i Rakelverksamheten i ny räkning.
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Avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsutbildning, kost och logi 
För året 2021 är orsaken till underskottet 
fortsatt den låga beläggningen vid skolornas 
internatverksamhet i förhållande till verk
samhetens dimensionering och kostnader. 
Den låga beläggningen beror på pandemin 
och att utbildningar förläggs på platser 
 närmare målgrupperna. 

Intäkterna uppgår till 27 464 tkr och 
kostnaderna till 37 624 tkr. Årets resultat 
visar ett under s kott med 10 160 tkr. 
Balanserat underskott t.o.m 2021 får 
finansieras med anslags medel enligt 
myndighetens regleringsbrev 2022.

Lagerhållning EU
Lagerhållning EU består av två  verksam heter, 
Strategic Warehouse II och EU:s beredskaps
lager för sjukvårdsmateriel.  Strategic Ware 
house II har under året förlängts  vilket för klarar 
avvikelsen från budgeten i reglerings brevet vad 
gäller omsättning då en större andel inköpt 
material har förbrukats på insats. Årets resultat 
uppgår till 2 256 tkr och balanserar ackumu
lerat resultat till 5 557 tkr. Vid projekt avslut 

i november 2022 ska verksamheten  generera 
full kostnadstäckning. Medicinskt sjukvårds
lager har under året haft ökade kostnader 
för materiel vilket förklarar avvikelsen från 
reglerings brevet. Lagret för sjukvårds materiel 
har undantag från full kostnads täckning vad 
gäller indirekta kostnader. Årets resultat och 
även balanserat resultat i den avgifts belagda 
verksamheten uppgår till 0 tkr då ersättning 
för alla direkta kostnader erhålls från EU.

Intyg förare
Intäkterna för examinationer är i nivå med 
budgeten 7 365 tkr i regleringsbrevet. Resul
tatet visar ett visst överskott vilket beror på 
en avgiftshöjning med 50 kr per examination 
under vintern 2021 samt neddragning av 
antalet medarbetare inom verksamheten. 

Avgiftsbelagd verksamhet 
där avgiftsintäkterna inte 
disponeras
För närvarande finns det inga pågående 
skade ståndsärenden. 





Finansiell 
redovisning
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Finansiell redovisning
Resultaträkning

Belopp anges i tusentals kronor Not 2021 2020

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag Not 1 1 623 798 1 620 502

Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 996 075 968 237

Intäkter av bidrag Not 3 68 120 79 296

Finansiella intäkter Not 4 946 2 739

Summa verksamhetens intäkter 2 688 939 2 670 774

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal Not 5 -1 119 593 -1 077 021

Kostnader för lokaler Not 6 -213 903 -199 018

Övriga driftkostnader Not 7 -1 024 201 -1 089 647

Finansiella kostnader Not 8 -944 -3 194

Avskrivningar och nedskrivningar Not 9 -347 153 -345 976

Summa verksamhetens kostnader -2 705 794 -2 714 856

Verksamhetsutfall -16 855 -44 082

Transfereringar Not 10

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 215 811 1 267 592

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 3 026 3 065

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 119 265

Lämnade bidrag -1 219 159 -1 273 304

Saldo transfereringar -204 -2 382

Årets kapitalförändring Not 11 -17 059 -46 464
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Finansiell redovisning

Balansräkning

Tillgångar (belopp anges i tusentals kronor) Not 2021-12-31 2020-21-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling Not 12 1 190 2 230

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Not 13 402 111 390 179

Summa immateriella anläggningstillgångar 403 301 392 409

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och annan fast egendom Not 14 2 431 3 225

Förbättringsutgifter på annans fastighet Not 15 53 327 60 967

Maskiner, inventarier, installationer m.m. Not 16 1 073 354 1 054 085

Pågående nyanläggningar Not 17 42 245 96 844

Beredskapstillgångar Not 18 168 574 173 172

Summa materiella anläggningstillgångar 1 339 931 1 388 293

Varulager m.m.

Varulager och förråd Not 19 154 518 89 764

Summa varulager m.m. 154 518 89 764

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar Not 20 9 126 5 311

Fordringar hos andra myndigheter Not 21 65 044 66 379

Övriga kortfristiga fordringar Not 22 1 068 2 673

Summa kortfristiga fordringar 75 238 74 363

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 237 812 250 527

Upplupna bidragsintäkter 19 376 21 354

Övriga upplupna intäkter 24 625 13 269

Summa periodavgränsningsposter Not 23 281 813 285 150

Avräkning med statsverket Not 24 10 713 23 743

Kassa och bank Not 25

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 729 371 343 318

Kassa och bank 5 501 14 409

Summa kassa och bank 734 872 357 727

Summa tillgångar 3 000 386 2 611 449
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Finansiell redovisning

Kapital och skulder (belopp anges i tusentals kronor) Not 2021-12-31 2020-12-31

Myndighetskapital

Statskapital 268 840 299 652

Balanserad kapitalförändring Not 26 302 822 277 348

Kapitalförändring enligt resultaträkningen Not 11 -17 059 -46 464

Summa myndighetskapital Not 27 554 603 530 536

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 28 1 089 1 300

Avsättningar för avhjälpande av miljöskador Not 29 10 000 10 000

Övriga avsättningar Not 30 19 443 17 697

Summa avsättningar 30 532 28 997

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret Not 31 194 531 193 676

Övriga krediter i Riksgäldskontoret Not 32 1 256 805 1 326 203

Kortfristiga skulder till andra myndigheter Not 33 207 717 31 145

Leverantörsskulder Not 34 265 960 114 306

Övriga kortfristiga skulder Not 35 16 013 18 156

Summa skulder m.m. 1 941 026 1 683 486

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 235 415 114 911

Oförbrukade bidrag 16 291 28 158

Övriga förutbetalda intäkter 222 519 225 361

Summa periodavgränsningsposter Not 36 474 225 368 430

Summa kapital och skulder 3 000 386 2 611 449
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Finansiell redovisning

Anslagsredovisning

Anslag (belopp anges 
i tusentals kronor) Not In
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Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2:2 Förebyggande åtgärder 
mot jordskred och 
andra naturolyckor

Not 37 0 24 850 24 850 -24 850 0

2:3:2 Ersättning för 
räddningstjänst m.m. 

Not 38 20 857 27 580 -20 857 27 580 -18 429 9 151

2:4 Krisberedskap 22 815 1 274 740 -2 989 1 294 566 -1 273 820 20 746

2:4:1 Viss internationell 
säkerhetsfrämjande och 
humanitär verksamhet

Not 39 3 320 11 176 -2 989 11 507 -3 368 8 139

2:4:5 Krisberedskap Not 40 19 495 1 263 564 1 283 059 -1 270 452 12 607

2:6:1 Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap

Not 41 6 429 1 544 898 1 551 327 -1 492 407 58 920

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1:41 Internationell civil kris-
hantering – del till MSB

Not 42 4 943 70 000 -1 000 -3 143 70 800 -62 327 8 473

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:10:1 Klimatanpassning 
– del till MSB

Not 43 7 803 13 500 -7 803 13 500 -8 902 4 598

Avslutade anslag utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:6:2 Information till allmän-
heten med anledning 
av coronautbrottet

Not 44 16 -16 - -

Summa Not 45 62 863 2 955 568 -1 000 -34 808 2 982 623 -2 880 735 101 888

Inkomsttitelredovisning (belopp anges i tusentals kronor) Not Beräknat Inkomster

Avräknat mot inkomsttitel:

2713 004 Vattenföroreningsavgift mm Not 46 - -
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Finansiell redovisning

Villkor anslag utgiftsområde 6 (belopp anges i tusentals kronor)

Anslag Avser Not Villkor Utfall

2:2:2 Uppgifter länsstyrelser enl förordningen (2009:956) om översvämningsrisker 5 500 4 546

2:4:5 Drift och förvaltning regionala ledningsplatser 24 000 21 756

2:4:5 Åtgärder kommuner extraordinära händelser totalt 332 000 328 912

-varav 27 mnkr finansiering Rakel 27 000 27 000

2:4:5 Åtgärder regioner extraordinära händelser 34 000 31 840

2:4:5 Kommuners och regioners arbete med civilt försvar totalt 130 000 130 000

-varav 30 mnkr regioner 30 000 30 000

2:4:5 Uppdrag frivillig försvarsverksamhet, krisberedskap och totalförsvar 80 400 59 363

2:4:5 Ersättning SOS Alarm Sverige AB 25 000 25 000

2:6:1 Abonnemangsavgift Rakel 7 998,9 7 998,9

2:6:1 Ersättning ideella organisationer, öka enskildes förmåga 33 000 32 555

2:6:1 Drift och vidmakthållande reservfunktioner inom etermedia 30 000 27 247

2:6:1 Ersättning kommuner grundutbildning för deltidsanställd 
räddningstjänstpersonal

35 000 9 815

2:6:1 Beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor 51 000 47 860

2:6:1 Beredskap och indirekta kostnader internationella insatser Not 41 115 000 94 372

2:6:1 Organisationsstöd frivilliga försvarsorganisationer 30 000 30 000

2:6:2 Nationellt cybersäkerhetscenter 15 000 4 938

Villkor anslag utgiftsområde 7, belopp anges i tusentals kronor

Anslag Avser Villkor Utfall

1:1:41 Insatser inom ramen för FN m.m. 13 000 8 224

Insatser inom ramen för EU 31 000 25 700

Insatser inom ramen för OSSE 8 500 4 262

Annan insatsnära verksamhet 7 000 5 929

Stöd civila krishanteringsinsatser i DAC-länder 15 000 9 840

Förvaltningskostnader 8 500 8 372
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Finansiell redovisning

Bemyndiganderedovisning

Anslag/post 
(belopp anges i 
tusentals kronor) Not Ti
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Utestående åtagandenas fördelning per år 

År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027

2:2:2 Förebyggande 
åtgärder mot 
jordskred och 
andra naturolyckor 

Not 47 45 000 42 794 25 775 17 865 7 910 - - - -

2:4:5 Krisberedskap Not 48 1 800 000 1 488 430 1 176 797 885 708 216 142 50 999 15 909 6 193 1 846

 - Regioners 
lednings-
förmåga

3 591 - - - - - - -

 - Kommunala 
lednings platser

37 657 30 210 22 660 5 250 2 300 - - -

 - Räddnings-
centraler

15 739 35 773 17 143 13 595 5 035 - - -

 - Centrala 
myndigheter

1 894 - - - - - - -

 - Skyddade och 
alternativa 
ledningsplatser

26 052 16 519 16 519 - - - - -

 - Samverkans-
centraler

4 250 9 305 1 000 4 000 4 305 - - -

 - Bidrag 
myndigheter

387 168 385 748 257 676 128 072 - - - -

 - Kommuner och 
Regioner

721 000 480 000 480 000 - - - - -

 - Frivilliga 
Försvars-
organisationer 
(FFO)

57 400 - - - - - - -

 - Forskning 233 679 219 242 90 710 65 225 39 359 15 909 6 193 1 846

Totalt 1 845 000 1 531 224 1 202 572 903 573 224 052 50 999 15 909 6 193 1 846
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Finansiell redovisning

Finansieringsanalys

Belopp anges i tusentals kronor Not 2021 2020

Drift

Kostnader Not 49 -2 356 241 -2 370 381

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 623 798 1 620 502

Intäkter av avgifter och ersättningar Not 50 995 730 967 764

Intäkter av bidrag 68 120 79 296

Övriga intäkter 946 2 739

Summa medel som tillförts för 
finansiering av drift

2 688 594 2 670 301

Förändring av myndighetskapital hänförbar 
reglering balanserad kapitalförändring

Not 51 1 837

Ökning av lager -64 753 -3 991

Minskning av kortfristiga fordringar 2 257 10 044

Ökning av kortfristiga skulder 433 624 -181 223

Kassaflöde från drift 705 317 124 750

Investeringar

Investering i materiella tillgångar -211 308 -215 798

Investering i immateriella tillgångar -100 985 -120 198

Summa investeringsutgifter -312 293 -335 996

Finansiering av investeringar Not 52

Lån från Riksgäldskontoret 221 553 359 497

- amorteringar -290 096 -273 946

Ökning av statskapital med medel 
som erhållits från statens budget

39 290 32 031

Försäljning av anläggningstillgångar 344 473

Summa medel som tillförts för 
finansiering av investeringar

-28 909 118 055

Kassaflöde till investeringar -341 202 -217 942

 Tabellen fortsätter!
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Finansiell redovisning

Belopp anges i tusentals kronor Not 2021 2020

Transfereringsverksamhet

Lämnade bidrag -1 219 159 -1 273 304

Förändring lång- och kortfristiga 
fordringar och skulder

204 2 382

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -1 218 956 -1 270 922

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag

1 215 811 1 267 592

Medel som erhållits från andra myndigheter 
för finansiering av bidrag

3 026 3 065

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 119 265

Summa medel som tillförts för finansiering 
av transfereringsverksamhet

1 218 956 1 270 922

Kassaflöde från transfereringsverksamhet 0 0

Förändring av likvida medel 364 115 -93 192

Specifikation av förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början 381 470 474 662

Minskning av kassa och bank -8 908 -14 697

Ökning av tillgodohavande hos 
Riksgäldskontoret

386 053 -26 891

Minskning av avräkning med statsverket -13 029 -51 603

Summa förändring av likvida medel 364 115 -93 192

Likvida medel vid årets slut 745 585 381 470
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Finansiell redovisning

Noter till resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, 
bemyndiganderedovisning och finansieringsanalys

Redovisningsprinciper
Allmänt
Belopp anges i tusentals kronor där annat 
ej anges. Årsredovisningen är upprättad i 
enlighet med förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag samt 
 enligt god redovisningssed. Maskinella 
avrundningar kan ge smärre differenser 
jämfört med manuella summeringar.

Värdering av lager
Lager för drivmedel samt kiosk och restaurang
varor värderas till det lägsta av anskaffnings
pris och nettoförsäljningsvärde på balans
dagen. För publikationer bedöms det lägsta 
värdet till försäljningspris minskat med 
beräknad försäljningsomkostnad.

Det internationella lagret, strategiskt lager samt 
medicinskt lager värderas till anskaffningspris 
enligt principen för vägd genomsnittsberäkning.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringar och skulder upptas till belopp 
varmed de beräknas inflyta efter en individuell 
bedömning. Fordringar och skulder i utländsk 
valuta har värderats till balansdagens kurs.

Beloppsgräns periodisering
Beloppsgräns för periodisering av verksamhets
kostnader är 100 tkr. Även mindre belopp kan 
periodiseras i de fall det bedöms nödvändigt. 
Transfereringar periodiseras endast i undan
tagsfall i enlighet med ESV:s allmänna råd 
till 4 kap.1 § förordning (2000:605) om års
redovisning och budgetunderlag. För trans
fereringar finns ingen fastställd beloppsgräns, 
en bedömning görs istället i samband med 
upprättande av bokslut för aktuellt år.

Anläggningstillgångar
Värdering anläggningstillgångar
Tillgångar för stadigvarande bruk med en 
nyttjandeperiod på 3 år eller längre. För mate
riella anläggningstillgångar har ett undre värde 
satts till 20 tkr i enlighet med ESV:s allmänna 

råd till 5 kap 1 § i förordning (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag.

För internt upparbetade, egenutvecklade, 
immateriella anläggningstillgångar ska 
anskaffningsvärdet uppgå till minst 300 tkr 
för att definieras som en anläggningstillgång.

Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas 
på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras 
på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. 

Anskaffningsvärdet aktiveras utifrån fakturerat 
belopp. Ej driftsatta tillgångar redovisas som 
på gående nyanläggning. För lånefinansierade an
läggningstillgångar sker upplåning hos Riksgälds
kontoret till hela det aktiverade anskaffnings
värdet samt pågående nyanläggningar.

Immateriella anläggningstillgångar
MSB aktiverar utgifter för utveckling som 
immateriell anläggningstillgång när följande 
kriterier är uppfyllda:

  Det är tekniskt möjligt att färdigställa 
den immateriella anläggningstillgången.

  MSB:s avsikt är att färdigställa och använda 
den immateriella anläggningstillgången.

  MSB har förutsättningar att använda 
den immateriella anläggningstillgången.

  Den immateriella anläggningstillgången 
medför att framtida ekonomiska för delar 
eller servicepotential för MSB ökar.

  MSB har erforderliga resurser att full
följa utvecklingen och att använda den 
immateriella anläggningstillgången.

  MSB kan beräkna de utgifter som 
kan hänföras till den immateriella 
anläggnings tillgången.

De utgifter för utveckling som MSB har 
 innan samtliga ovanstående förhållanden 
före ligger ingår inte i anskaffningsvärdet. 
Utgifter för forskning, förstudier eller 
 utbildning ingår inte i anskaffningsvärdet.
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Finansiell redovisning

Avskrivningstider

MSB tillämpar följande avskrivningstider:

Rättigheter och 
andra immateriella 
anläggningstillgångar

3, 4, 5 år

Byggnader 10 år

Förbättringsutgifter på 
annans fastighet

5, 6, 7 år

Maskiner, inventarier, 
installationer m.m

3, 4, 5, 7, 8, 
10, 20 år

Basstationer och övrig materiell 
radiokommunikationsutrustning 
Rakel

15 år

Ledningsplatser 15 år

Växlar och övrig immateriell 
radiokommunikations-
utrustning Rakel

10 år

Sambandsutrustning 5 år

Licenser och övrig 
mjukvara Rakel

5 år

Övriga beredskapstillgångar 5, 15, 20 år

MSB tillhandahåller Rakel, som är ett nationellt 
kommunikationssystem för samverkan och 
ledning och som består av både  materiella 
och immateriella anläggningstillgångar. 
Inom staten består immateriella anläggnings
tillgångar till stor del av egenutvecklade 
data program och förvärvade licenser för data
program, vilket i normalfallet har en ekono
misk livslängd på 5 år. En stor del av MSB:s 
immateriella anläggningstillgångar består av 
växlar, som ingår som en del i Rakel systemet. 
Växlarna kan inte jämföras med  traditionella 
immateriella anläggningstillgångar inom 
 staten. Den ekonomiska livslängden för 
 växlarna har av MSB bedömts vara 10 år.

Lån verksamhetsinvesteringar
Enligt ändrade regler för lån avseende verksam
hetsinvesteringar (2 kap 2§ kapital försörjnings
förordningen) får inte det samlade lånet för 
verksamhetsinvesteringar väsentligt avvika 
från motsvarande tillgångars värde per 31/12. 

Avvikelser får dock förekomma vad gäller 
bokslutstransaktioner och sena  ekonomiska 
händelser. MSB gjorde en lånereglering i 
 början av december 2021 per november 
månads utfall. En avstämning gjordes den 27 
 december, där nettoförändringen av bokfört 
värde utgjorde en avvikelse på endast 1,3 % av 
upptagna lån. Ingen ny lånereglering gjordes 
därför. Vid den slutliga  avstämningen 2021 
uppgick avvikelsen mellan bokfört värde och 
lån till 2,6 % och beror på sena fakturor och 
bokslutstransaktioner.

Redovisning av lager och 
anläggnings tillgångar i 
verksamheten Lagerhållning EU
Den avgiftsbelagda verksamheten Lager
hållning EU består dels av Strategic Ware
house dels av EU:s beredskapslager för 
sjukvårdsmateriel. EU finansierar utgifter för 
inköp till lager och inköp av anläggnings
tillgångar. Tillgångarna redovisas i myndig
hetens balansräkning. Kostnad för tillgång
arna uppstår först vid utförbrukning från 
lager respektive avskrivning av anläggnings
tillgångar. Lagersaldo och bokfört värde på 
anläggningstillgångar redovisas därför som en 
upplupen kostnad i samband med bokslut. 
Den upplupna kostnaden återförs i takt med 
att kostnader uppstår.

I årsredovisningen för 2020 redovisades 
upplupna kostnader avseende lagersaldo i 
verksamheten för Strategic Warehouse med 
ett för högt belopp motsvarande 101 315 
tkr. Beloppet skulle istället ha redovisats som 
en övrig förutbetald intäkt. Jämförelsevärdet 
2020 för upplupna kostnader har därför 
minskats med 101 315 tkr och övriga förut
betalda intäkter har ökats med motsvarande 
belopp. Se vidare not 36.

Anslagsfinansiering av underskott 
i verksamheten tjänsteexport
För den avgiftsbelagda verksamheten tjänste
export finns enligt regleringsbrevet ett undan
tag från full kostnadstäckning. Undantaget 
avser verksamhet som genomförs på uppdrag 
av EU. Årliga underskott i verksamheten har 
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löpande kunnat täckas med ett  balanserat 
överskott. Det var inte förrän 2020 som det 
balanserade överskottet i tjänsteexporten 
vändes till ett balanserat underskott. Huvud
anledningen till det stora underskottet 2020 
var inställda kurser med anledning av corona
pandemin, vilket även har påverkat omsätt
ningen 2021. Årets underskott hänförligt 
till EU har därför förts om mot förvaltnings
anslaget. Detta gäller även den del av det 
balanserade underskottet t.o.m 2020 som är 
hänförligt till EU. Eftersom det sist nämnda 
avser tidigare årsutfall har omföringen 
gjorts i balans räkningen mellan avräkning 
 anslag och balanserad kapitalförändring med 
motsvarande 1 837 tkr. Detta kommenteras 
även i not 1 och 27.

Undantag från EA
Av MSB:s regleringsbrev 2021 framgår  följande 
undantag från ekonomiadministrativa 
regelverket.

1. Anläggningstillgång som  finansieras 
från anslag 2:4 Krisberedskap är undan
tagna från kravet på låne finansiering i 2 
kap.1§ kapital försörjningsförordningen 
(2011:2010). Detta undantag gäller även 
för de anläggningstillgångar som övriga 
myndigheter anskaffar och som finansi
eras från anslag 2:4 Krisberedskap.

2. Överskottsmateriel som MSB tar emot 
från Försvarsmakten får skänkas bort i 
samband med internationella insatser 
och ska därför inte ha något bokfört 
värde. Övertalig räddnings tjänst materiel 
för höjd beredskap får skänkas bort till 
kommuner, ideella organisationer och 
myndigheter. Överlåtelsen får göras 
med undantag från krav på affärs
mässighet i 7 § förordning (1996:1191) 
om överlåtelse av statens lösa egendom.

3. MSB medges att för utbyggnaden av 
infrastrukturen för Rakel med undan
tag från 9 § förordning (1993:528) om 
 statliga myndigheters lokalförsörjning 
teckna arrende och hyresavtal som 
omfattar en period om högst 20 år. 
MSB får vidare köpa reservkraft kopplat 

till Rakel som en förskottsbetald tjänst. 
Förskottsbetalningen får omfatta en tid 
om högst 15 år per installationsplats 
och den periodiserade kostnaden ska 
 finansieras med avgiftsintäkter för  Rakel. 
Vidare får uppförande och förvaltning 
av master med till hörande teknisk ut
rustning inom Rakel verksamheten enligt 
16 § förordningen (2008:1002) med 
instruktion för MSB genomföras utan 
hinder av för ordningen (1993:527) om 
förvaltning av statliga fastigheter mm.

4. Internationella insatser enligt 8 eller 
9 §§ förordning (2008:1002) med 
instruktion för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap som 
inbegriper att på uppdrag av annan 
uppföra och överlåta fast egendom får 
genomföras utan hinder av  förordning 
(1993:527) om förvaltning av  statliga 
fastigheter mm eller förordning 
(1996:1190) om överlåtelse av statens 
fasta egendom mm.

5. MSB får i likhet med fastighets för valt
ande myndigheter enligt för ord ningen 
(1993:527) om  förvaltning av statliga 
fastigheter mm bedriva fastighetsför
valtningen inom utbildnings verk sam
heten i Revinge avseende bygg naderna 
Osby (lektionssal och omklädningsrum), 
Kallgarage 1, Kallgarage 2, Car port, 
Lastbils och bussgarage, Lektions sal 
11 samt Högby (kontorslokal). 

6. Bestämmelsen i 9 a § i första stycket 
förordningen (1993:528) om statliga 
myndigheters lokalförsörjning om att 
en myndighet inte får ingå hyresavtal 
för bostadslägenhet i syfte att upplåta 
lägenheten i andra hand för att förse 
någon enskild med bostad ska inte 
tillämpas på myndigheten.

7. Anläggningstillgångar avseende Rakel 
Generation 2 som finansieras från 
balanserat överskott i nuvarande Rakel
verksamhet är undantagna från kravet 
på lånefinansiering i 2 kap. 1§ kapital
försörjningsförordningen (2011:219).
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Not 1

Intäkter av anslag 2021 2020

1 623 798 1 620 502

Redovisade nettoutgifter i anslagsredovisningen 
överensstämmer inte med intäkter av anslag 
i resultaträkningen bl.a. beroende på att 
MSB även har anslagspåverkande poster i 
transfererings avsnittet. Redovisade netto
utgifter i anslagsredovisningen uppgår till 
2 880 735 tkr. Resultaträkningens poster 
 Intäkter av anslag respektive Medel som 
erhållits från statens budget för finansiering 
av bidrag uppgår till 1 623 798 tkr resp 
1 215 811 tkr. Skillnaden mot anslags
redovisningen är 41 127 tkr och beror på 
poster som avräknats konto för anslag i 
balansräkningen istället för resultaträkningen. 
MSB har anslagsfinansierade anläggnings
tillgångar där avräkning istället sker mot stats
kapital, motsvarande 39 290 tkr 2021. Under 
året har även den del av det ackumulerade 
underskottet t.o.m 2020 för tjänsteexporten 
som avser uppdrag åt EU förts om från avgifts
belagd till anslags  finansierad verk sam het. 
Korrigeringen har gjorts i balans räkningen 
med motsvarande 1 837 tkr.

Not 2

Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 2021 2020

Intäkter enligt 4 § 
avgiftsförordningen

16 937 18 287

Intäkter enligt 15 § 
avgiftsförordningen

21 1

Intäkter enligt 6 kap. 1§ 
kapitalförsörjningsförordningen

55 197

Övriga intäkter i verksamheten 349 609

Intäkter per avgiftsfinansierad verksamhet

Uppdragsverksamhet

Uppdragsutbildning m.m. 26 993 23 996

Tekniska system (SGSI) 13 809 12 906

Tjänsteexport 4 605 6 170

Internationella insatser 165 582 174 204

Rakel 622 338 593 096

Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 2021 2020

Lagerhållning EU 138 021 132 508

Offentligrättslig verksamhet

Intyg förare 7 365 6 263

Summa intäkter för avgifts-
belagd verksamhet

978 713 949 143

Summa 996 075 968 237

De avgiftsbelagda verksamheterna kommenteras 
mer i resultatredovisningen i avsnitt Särskild 
återrapportering. I not 2 redovisas de intäkter 
som klassificeras som intäkter av avgifter och 
andra ersättningar. Inom de avgiftsbelagda 
verksamheterna redovisas även intäkter av 
bidrag och finansiella intäkter (not 3 och 
4). I tabellen för avgiftsbelagd verksamhet 
i  Särskild återrapportering anges de totala 
intäkterna, dvs inte enbart dem i not 2.

Not 3

Intäkter av bidrag 2021 2020

Arbetsförmedlingen 1 506 1 685

Kammarkollegiet 500 800

Migrationsverket 707 765

Myndigheten för digital förvaltning 1 603 -

Sida 3 066 3 189

Övriga statliga myndigheter 443 3 045

Bidrag från EU 60 184 69 945

Övriga bidrag 111 -133

Summa 68 120 79 296

Under 2020 fick MSB uppdrag att etablera dels 
en förvaltningsgemensam digital infra struktur 
för informationsutbyte dels ett nationellt ram
verk för grunddata inom den offentliga förvalt
ningen. Medel för detta rekvirerades från Myn
digheten för digital förvaltning 2021 och 2020 
skedde rekvireringen via Kammar kollegiet. 
Medlen från Kammar kollegiet 2021 avser ett 
uppdrag för kunskapslyft kring barns rättig
heter. Av medel från övriga statliga myndigheter 
2020 avser 2 147 tkr ersättning för sjuklöne
kostnader med anledning av coronapandemin.



113Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2021

Finansiell redovisning

Minskningen från föregående år vad avser 
bidrag från EU är bl a hänförlig till MSB:s 
uppdrag inom EUmekanismen rescEU 
vad avser skogsbränder. MSB ställer sina 
 helikoptrar och skopande plan till förfogande 
och erhåller delfinansiering från EU för att 
hålla denna beredskap. Från 2021 har ett 
nytt avtal tecknats, där kostnaden för bered
skapen sänktes, vilket även medförde en lägre 
ersättning från EU. Jämfört med föregående 
år har även EU:s medfinansiering vad gäller 
transportkostnader (EUpooling) minskat. 
En stor del av EUpoolingen 2020 avsåg 
MSB:s uppdrag att bistå vid hemtransporter 
av individer kopplat till coronapandemin.

Not 4

Finansiella intäkter 2021 2020

Ränteintäkter negativ ränta lån 
RGK

- 70

Ränteintäkter på fordringar m.m. 3 -1

Valutakursdifferens 943 2 670

Summa 946 2 739

Enligt ESV ska den negativa räntan på lån 
redovisas som ränteintäkt och den negativa 
tillgodoräntan på räntekontot som ränte
kostnad. 2021 har räntan varit noll procent.

Skillnaden vad avser valutakursdifferenser beror 
i huvudsak på större valutakursvinster i Rakel
verksamheten och Strategic Warehouse 2020.

Not 5

Kostnader för personal 2021 2020

Löner och arvoden -706 579 -683 899

Förändring av semester-
löneskuld

-2 541 -4 256

Övriga ersättningar -8 690 -9 720

Arbetsgivar- och pensions-
avgifter

-380 930 -361 853

Övriga personalkostnader -20 853 -17 293

Summa -1 119 593 -1 077 021

Skillnaden mellan åren förklaras av ökade 
lönekostnader pga ökat antal anställda. Större 
delen av ökningen är hänförlig till den avgifts
belagda verksamheten internationella insatser.

MSB:s lönekostnader, exklusive arbetsgivar
avgifter, pensionspremier och andra avgifter 
enligt lag och avtal (summan av utfallet på 
Skoderna 4111–4119) uppgår till 710 730 tkr. 
MSB:s kostnader avseende arvoden till styrelse, 
kommittéer m.m. uppgår till 61 tkr (summan 
av utfallet på Skoderna 4112 och 4118).

Not 6

Kostnader för lokaler 2021 2020

-213 903 -199 018

Avsättningen avseende återställandekostnader 
för lokaler i Stockholm reglerades i sin helhet 
2020. Avsättningen uppgick till 5 500 tkr 
och faktiska kostnader till 2 098 tkr vilket 
bidrog till lägre lokalkostnader 2020, se 
vidare not 30. Under 2021 har hyrorna för 
Rakel siter ökat jämfört med föregående år.

Not 7

Övriga driftkostnader 2021 2020

-1 024 201 -1 089 647

Skillnaden mellan åren är till stor del hän
förlig till en större omsättning 2020 i den 
avgiftsbelagda verksamheten internationella 
insatser. 2020 genomfördes flera omfattande 
insatser med bl a stora materielkostnader som 
följd. 2020 uppkom även stora kostnader i 
samband med hemtagning av svenskar med 
anledning av coronapandemin. 

Minskningen jämfört med föregående är 
också hänförlig till MSB:s uppdrag inom 
EUmekanismen rescEU vad avser skogs
bränder. Ett nytt avtal som tecknats under 
året har medfört lägre kostnader för bered
skapen. Under 2020 gjordes också större 
anskaffningar av förstärkningsresurser.
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Not 8

Finansiella kostnader 2021 2020

Räntekostnader räntekonto hos RGK - -16

Övriga räntekostnader -332 -182

Valutakursdifferens -610 -2 995

Övriga finansiella kostnader -2 -1

Summa -944 -3 194

Negativ tillgodoränta på räntekontot redo
visas som en räntekostnad. Räntan har varit 
noll procent 2021. Skillnaden mellan åren är 
framför allt hänförlig till större valutakurs
differenser 2020 i de avgiftsbelagda verksam
heterna Rakel och internationella insatser.

Not 9

Avskrivningar 2021 2020

Immateriella tillgångar -96 464 -101 273

Maskiner, inventarier, 
installationer m.m.

-213 644 -209 845

Beredskapstillgångar -37 045 -34 858

Summa -347 153 -345 976

Not 10

Transfereringar 2021 2020

Medel från statens budget 
för fin. bidrag

1 215 811 1 267 592

Medel från myndigheter 
för fin. bidrag 

3 026 3 065

Övriga erhållna medel för 
fin. bidrag 

119 265

Lämnade bidrag

Anslag 2:2 ap.2 
Förebyggande åtgärder 
mot jordskred m.m.

-24 850 -74 850

Anslag 2:3 ap.2 Ersättning 
för räddningstjänst m.m.

-18 429 -32 273

Anslag 2:4 ap.5 
Krisberedskap

-1 042 454 -1 045 468

Anslag 2:6 ap.1 
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap

-130 078 -109 662

Anslag 2:6 ap.2 Info all-
mänheten coronautbrottet

- -5 339

Transfereringar 2021 2020

Vidareförmedling medel 
forskningsprojekt

-3 026 -3 065

Vidareförmedling medel 
EU-projekt 

-119 -265

Periodisering bidrag, 
ej anslagsavräknat 

-204 -2 382

Summa lämnade bidrag -1 219 159 -1 273 304

Saldo transfereringar -204 -2 382

Medel från myndigheter för finansiering av 
bidrag kommer från Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhälls byggande 
(FORMAS) som är medfinansiär i forsknings
projekt. Merparten av medlen har sedan vidare
förmedlats till andra statliga myndigheter.

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 
avser ett EUprojekt, där medlen senare vidare
förmedlats till Institutet för framtidsstudier. 

Tilldelningen för anslag 2:2 ap.2 Före byggande 
åtgärder mot jordskred m.m. sänktes från 
74 850 tkr 2020 till 24 850 tkr 2021. Utfallet 
för anslag 2:3 ap.2 Ersättning för räddnings
tjänst mm är helt beroende av de händelser 
som inträffar och tidpunkten för inkommen 
ansökan som ger rätt till ersättning från anslaget. 
Under 2021 har endast mindre ersättningar 
betalats ut, mer än hälften avser ersättning 
till länsstyrelser för skogsbrands bevakning.

Ökning av lämnade bidrag för anslag 2.6 ap.1 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
är hänförlig till dels bidrag till läns styrelser för 
beredskapsåtgärder mot kärn kraft solyckor dels 
organisationsstöd till frivilliga organisationer 
för frivillig försvars verksamhet. MSB fick en 
höjning av belopps villkoren i regleringsbrevet 
2021 för dessa verksamheter. Anslag 2:6 ap.2 
Information till allmänheten med anledning 
av corona utbrottet,  finansierade det särskilda 
informations uppdrag myndig heten fick. I upp
draget ingick även att lämna bidrag till med
verkande  aktörer. Anslags posten är avslutad.

Saldot i transfereringsavsnittet är i sin helhet 
hänförligt till återföring av periodisering av 
fordran återbetalning bidrag.
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Not 11

Årets kapitalförändring 2021 2020

Kostnader/intäkter som påverkat resultaträkningen 
i anslags finansierad verksamhet men som inte 
anslagsavräknats

Avskrivningar anslags-
finansierade anläggningar

-50 167 -70 102

Återföring periodisering bidrag -204 -2 382

Summa -50 371 -72 484

Över-/underskott i den avgiftsfinansierade 
delen av verksamheten

Uppdragsutbildning m.m. -10 160 -17 371

Intyg förare 192 -474

Tekniska system (SGSI) -7 893 1 193

Tjänsteexport -36 -3 064

Internationella insatser 1 030 -1 683

Rakel 47 924 44 186

Lagerhållning EU 2 256 3 234

Summa avgiftsfinansierad 
verksamhet

33 312 26 020

Årets kapitalförändring -17 059 -46 464

Se not 10 vad avser återföring av periodisering 
av bidrag. Resultatet för de avgifts belagda 
verksamheterna kommenteras mer i resultat
redovisningen under avsnitt Särskild åter
rapportering. Kapitalförändringen för Lager
hållning EU avser Strategic Warehouse.

Not 12

Balanserade utgifter för 
utveckling 21-12-31 20-12-31

IB anskaffningsvärde 27 821 28 319

Årets utrangering/försäljning -2 348 -498

UB anskaffningsvärde 25 473 27 821

IB ackumulerade avskrivningar -25 591 -25 049

Årets avskrivning -1 040 -1 040

Årets utrangering/försäljning 2 348 498

UB ackumulerade 
avskrivningar

-24 283 -25 591

Bokfört värde 1 190 2 230

Not 13

Rättigheter och andra imma-
teriella anläggningstillgångar 21-12-31 20-12-31

IB anskaffningsvärde 894 548 786 762

Årets anskaffning 100 985 120 198

Årets utrangering/försäljning -97 977 -19 497

UB anskaffningsvärde 897 556 887 462

IB ackumulerade avskrivningar -497 119 -416 548

Årets avskrivning -95 150 -83 648

Årets utrangering/försäljning 96 823 2 913

UB ackumulerade 
avskrivningar

-495 446 -497 283

Bokfört värde 402 111 390 179

Skillnaden på 7 087 tkr mellan UB anskaffnings
värde 2020 och IB anskaffningsvärde 2021 
beror bl a på korrigeringar av investeringar 
mellan immateriella och materiella tillgångar i 
Rakel verksamheten. Justering för immateriella 
tillgångar som 2020 felaktigt bokfördes som 
pågående materiella tillgångar uppgår till  
7 960 tkr och korrigering för felaktigt bok förda 
immateriella tillgångar som rättats till materiella 
uppgår till 709 tkr. Netto justeringen uppgår 
därmed till 7 251 tkr. Motsvarande differens 
finns i not 17. Ytterligare en förklaring är att 
164 tkr felaktigt bokfördes som ackumulerad 
avskrivning 2020 istället för minskning av 
anskaffningsvärde. Detta förklarar även den 
skillnad som finns mellan UB ackumulerade 
avskrivningar 2020 och IB ackumulerade 
avskrivningar 2021 med motsvarande 164 tkr.

Not 14

Byggnader, mark och annan 
fast egendom 21-12-31 20-12-31

IB anskaffningsvärde 11 188 11 188

UB anskaffningsvärde 11 188 11 188

IB ackumulerade avskrivningar -7 963 -7 177

Årets avskrivning -794 -786

UB ackumulerade 
avskrivningar

-8 757 -7 963

Bokfört värde 2 431 3 225
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Not 15

Förbättringsutgifter på 
annans fastighet 21-12-31 20-12-31

IB anskaffningsvärde 199 252 186 844

Årets anskaffning 8 598 14 444

Årets utrangering/försäljning -4 519 -2 024

UB anskaffningsvärde 203 331 199 264

IB ackumulerade avskrivningar -138 297 -124 735

Årets avskrivning -16 226 -15 586

Årets utrangering/försäljning 4 519 2 024

UB ackumulerade 
avskrivningar

-150 004 -138 297

Bokfört värde 53 327 60 967

Differensen mellan UB anskaffningsvärde 
2020 och IB anskaffningsvärde 2021 på 12 tkr 
beror på att en utgift felaktigt bokfördes som 
pågående förbättringsutgift 2020 istället för 
driftskostnad. Detta har justerats under 2021.

Skillnaden mellan åren beror på årets anskaff
ningar. De stora anskaffnings utgifterna 2020 
kan till större delen härledas till inflyttningen 
i nya lokaler i Stockholm i slutet av 2019. Vid 
inflyttningen kvarstod fortfarande mycket att 
åtgärda i lokalerna och det arbetet genom
fördes till stor del under 2020.

Not 16

Maskiner, inventarier, 
installationer m.m. 21-12-31 20-12-31

IB anskaffningsvärde 2 459 757 2 340 075

Årets anskaffning 132 417 75 574

Årets utrangering/försäljning -13 473 -21 292

Överföringar från pågående 83 773 65 400

UB anskaffningsvärde 2 662 474 2 459 757

IB ackumulerade 
avskrivningar

-1 405 671 -1 244 634

Årets avskrivning -196 437 -182 324

Årets utrangering/försäljning 12 989 21 287

UB ackumulerade 
avskrivningar

-1 589 119 -1 405 671

Bokfört värde 1 073 354 1 054 085

Under året har det gjorts en stor anskaffning 
av ventilatorer till beredskapslagret för sjuk
vårds materiel med motsvarande 61 mnkr, 
 vilket förklarar skillnaden mellan åren. 
Vad avser Rakel görs inventering löpande 
i samband med service och underhåll samt 
vid nya  installationer, såsom vid utbyte av 
bas stationer och växlar (Bravurprojektet). 
I samband med flytten till nya lokaler i 
Stockholm 2019 gjordes en genomgång av 
befintliga tillgångar.  En inventering av övriga 
befintliga tillgångar gjordes också 2019 i sam
band med införandet av ny organisation 2020.

Not 17

Pågående nyanläggningar 21-12-31 20-12-31

IB anskaffningsvärde 89 593 80 855

Årets anskaffning 37 845 92 538

Överföring från pågående -83 773 -65 400

Årets nedskrivningar -1 420 -11 150

UB anskaffningsvärde 42 245 96 844

Differensen mellan UB 2020 och IB 2021 
uppgår till 7 251 tkr och består av nettot 
av korrigeringar 2021 avseende bokföring 
2020. Av beloppet har 7 960 tkr korrigerats 
till immateriella investeringar och 709 tkr 
har justerats från immateriella till materiella 
anläggningstillgångar, se även not 13.

Pågående nyanläggningar har minskat 
väsentligt beroende på att det under 2021 
har färdigställts många anläggningar inom 
Rakelverksamheten som tidigare har varit 
under uppförande.
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Not 18

Beredskapstillgångar 21-12-31 20-12-31

Varningsmateriel analog

IB anskaffningsvärde 335 132 319 369

Årets anskaffning 7 501 12 917

Överföring från pågående 2 587 2 846

UB anskaffningsvärde 345 220 335 132

IB ackumulerad avskrivning -235 780 -218 941

Årets avskrivning -17 886 -16 839

UB ackumulerade 
avskrivningar

-253 666 -235 780

Bokfört värde 91 554 99 352

Sambandsutrustning

IB anskaffningsvärde 1 143 1 143

UB anskaffningsvärde 1 143 1 143

IB ackumulerad avskrivning -1 143 -1 143

UB ackumulerade 
avskrivningar

-1 143 -1 143

Bokfört värde 0 0

Ledningsplatser

IB anskaffningsvärde 273 514 258 364

Årets anskaffning 7 811 6 613

Överföring från pågående 5 613 8 537

Årets utrangering/försäljning -1 568 -

UB anskaffningsvärde 285 370 273 514

IB ackumulerade avskrivningar -237 157 -232 942

Årets avskrivning -4 880 -4 215

Årets utrangering/försäljning 1 568 -

UB ackumulerade 
avskrivningar

-240 469 -237 157

Bokfört värde 44 901 36 357

Sanering och indikering

IB anskaffningsvärde 57 463 34 578

Årets anskaffning 115 5 343

Överföring från pågående - 17 542

UB anskaffningsvärde 57 578 57 463

IB ackumulerade avskrivningar -36 955 -31 735

Årets avskrivning -5 695 -5 220

UB ackumulerade 
avskrivningar

-42 650 -36 955

Bokfört värde 14 928 20 508

Pågående beredskapstillgångar

IB anskaffningsvärde 8 371 28 926

Årets anskaffning 17 020 8 370

Överföringar -8 200 -28 925

Bokfört värde 17 191 8 371

Varningsmateriel digital

IB anskaffningsvärde 51 206 51 206

UB anskaffningsvärde 51 206 51 206

IB ackumulerade avskrivningar -42 622 -34 037

Årets avskrivning -8 584 -8 585

UB ackumulerade 
avskrivningar

-51 206 -42 622

Bokfört värde 0 8 584

Summa bokfört värde 168 574 173 172

Ledningsplatser har inventerats löpande under 
2021. Varningsmaterielen inventeras löpande 
i samband med service och underhåll samt vid 
nya installationer såsom vid byte av pneumatisk 
anläggning till elektroakustisk anläggning.

Not 19

Varulager och förråd 21-12-31 20-12-31

Drivmedel m.m. 180 199 

Publikationer m.m. 126 0 

Kiosk och restaurang 394 350 

Internationellt lager, bistånd 60 310 63 646 

Strategiskt lager EU 21 303 25 539 

Strategiskt övertaget lager EU 17 30 

Medicinskt lager EU Equipment 296 -

Medicinskt lager 
EU Consumables

71 892 -

Summa 154 518 89 764
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Lagervärdet för publikationer m.m. har ökat 
med anledning av att en ny upplaga av en 
publikation tillkommit. Lagervärdet avseende 
Strategic Warehouse har minskat marginellt. 
Merparten av inköpen levereras direkt till 
kund i samband med inköp vilket förklarar 
det förhållandevis låga lagervärdet. Den stora 
 skillnaden mellan åren förklaras av att under 
2021 har ett nytt medicinskt lager för EU:s 
bered skap tillkommit. Under perioden septem
ber till december 2021 genomfördes fysiska 
inventeringar av de olika lagren i Kristinehamn.

Not 20

Kundfordringar 21-12-31 20-12-31

Inhemska kunder

Kramfors kommun 303 470

Reachem AB 97 -

Räddningstjänsten Piteå 77 -

Övriga 3 518 3 924

Utländska kunder

UNICEF 1 595 -

World Food Program (WFP) 1 153 -

ACPDR 982 -187

Övriga 1 401 1 104

Summa 9 126 5 311

Skillnaden mellan åren är framför allt hänförlig 
till två stora fakturor inom den internationella 
insatsverksamheten, en till UNICEF och en 
till World Food Program (WFP).

Not 21

Fordringar hos andra 
myndigheter 21-12-31 20-12-31

Skatteverket, mervärdeskatt 61 340 63 374

Regeringskansliet 458 380

Trafikverket 636 826

Strålsäkerhetsmyndigheten 237 300

Övriga 2 373 1 499

Summa 65 044 66 379

Not 22

Övriga kortfristiga 
fordringar 21-12-31 20-12-31

Fordringar hos leverantör 10 1 730

Förskott och fordran/
återbetalning lön

48 73

Avräkningskonto resor 751 313

Övriga fordringar utländska 263 358

Övriga fordringar -4 199

Summa 1 068 2 673

Jämfört med föregående år uppgår  fordringar 
hos leverantör till ett avsevärt lägre belopp. 
Skillnaden beror på att MSB har fått in kredit
fakturor som härrör till 2021 och dessa har 
kunnat matchas mot debetfakturor i större 
utsträckning än 2020 vilket gör att fordringar 
hos leverantör blivit lägre. 

Saldot för avräkningskonto resor är större 
jämfört med föregående år till följd av ökat 
resande 2021. Avräkningskontot har löpande 
ett saldo. På avräkningskontot möts bok
föringen av samlingsfakturorna från rese
företaget mot de registrerade följesedlar, som 
skapas vid en resebokning i MSB resesystem.

Not 23

Periodavgränsningsposter 21-12-31 20-12-31

Förutbetalda lokalhyror 56 113 55 197

Förutbetalda leasingavgifter 148 558 163 600

Övriga förutbetalda kostnader 33 140 31 730

Upplupna intäkter 
internationella insatser

1 314 12 215

Upplupna EU-bidrag 19 376 21 354

Övriga upplupna intäkter 23 312 1 054

Summa 281 813 285 150

Den största skillnaden mellan åren är en  ökning 
av övriga upplupna intäkter som hän för sig 
till EU:s lager av sjukvårds materiel. Under 
föregående år uppstod kostnader i sam band 
med hemtagning av svenskar med anledning 
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av corona pandeming. Dessa kostnader har 
reglerats under 2021 och därav minskningen 
av upplupna intäkter för inter nationella 
insatser. Även minskning av förut betalda 
leasing avgifter inom Rakel verksamheten har 
påverkat skillnaden mellan åren.

Not 24

Avräkning med 
statsverket 21-12-31 20-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde (SCR)

Ingående balans 30 188 78 106

Redovisat mot anslag 1 388 328 1 460 479

Medel hänförbara till 
transfereringar m.m. 
som betalats från icke 
räntebärande flöde 

-1 348 883 -1 508 397

Fordringar 69 633 30 188

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -6 446 -2 761

Redovisat mot anslag 1 492 407 1 459 645

Anslagsmedel som tillförts 
räntekonto

-1 544 898 -1 463 330

Återbetalning av 
anslagsmedel 

16 -

Skulder avseende anslag 
i räntebärande flöde

-58 920 -6 446

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Ingående balans - -

Inbetalningar i icke 
räntebärande flöde 

67 823 103 174

Utbetalningar i icke 
räntebärande flöde

-1 416 706 -1 611 571

Betalningar hänförbara till 
anslag och inkomsttitlar 

1 348 883 1 508 397

Saldo - -

Övriga fordringar/skulder 
på statens centralkonto

- -

Summa avräkning 
statsverket

10 713 23 743

Löpande görs likvidmässiga regleringar 
mellan räntebelagt flöde och SCRflöde för 
transaktioner som inte kan hanteras i rätt 
flöde med en gång. Regleringen avseende 
november månad gjordes i december 2021. 
Avstämningen och regleringen mellan 
 flödena för december månad har gjorts i 
början av 2022. Regleringen 2022 var på 
15 983 tkr och innebar överföring från 
SCRflödet till räntekontot. 

Not 25

Kassa och bank 21-12-31 20-12-31

Behållning räntekonto 
i Riksgäldskontoret

729 371 343 318

Kassa och bank 5 501 14 409

Summa kassa och bank 734 872 357 727

Skillnaden för kassa och bank mellan åren 
hänför sig till ett projekt i Centralafrikanska 
republiken. Projektet avslutades under 2021. 
En del av ökningen av saldot på räntekontot 
beror på en förskottsinbetalning från Sida 
avseende verksamheten internationella insatser. 
En annan förklaring är anslagss parandet på 
förvaltningsanslaget.

Not 26

Balanserad kapitalförändring 21-12-31 20-12-31

Balanserad kapitalförändring 
anslagsfinansierad verksamhet

-9 796 -7 414

Balanserat resultat för avgiftsfinansierad verksamhet

Uppdragsutbildning m.m. -22 267 -4 896

Intyg förare -801 -327

Tekniska system (SGSI) 3 700 2 507

Tjänsteexport -1 175 53

Internationella insatser -7 206 -5 523

Rakel 337 066 292 880

Lagerhållning EU 3 302 68

Summa avgiftsfinansierad 
verksamhet

312 619 284 762

Summa balanserad 
kapitalförändring

302 822 277 348
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Not 27

Myndighetskapital Statskapital

Bal kap 
anslagsfin 

verksamhet

Bal kap 
avgiftsfin 

verksamhet Övrigt

Kapital-
förändring 

enligt RR Summa

Utgående balans 2020 299 652 2 585 284 763 -10 000 -46 464 530 536

A Ingående balans 2021 299 652 2 585 284 763 -10 000 -46 464 530 536

Föregående års kapitalförändring -70 102 -2 382 26 020 46 464 0

Årets avräkning statskapital 39 290 39 290

Omföring underskott 1 837 1 837

Årets kapitalförändring -17 059 -17 059

B Summa årets förändring -30 812 -2 382 27 857 29 405 24 068

C Utgående balans 2021 268 840 204 312 619 -10 000 -17 059 554 603

Avsättningen för avhjälpande av miljöskador 
som bokfördes 2018 med 10 mnkr sär redo
visas i kolumnen Övrigt. Balanserat under
skott t.o.m 2020 för den avgiftsbelagda 
verksamheten tjänsteexport och som avser 
uppdrag åt EU har under året förts om mot 
anslag med motsvarande 1 837 tkr. Om
föringen särredovisas på egen rad ovan, se 
vidare inledningen till den finansiella delen.

Not 28

Avsättningar för pensioner 21-12-31 20-12-31

Ingående avsättning 1 300 2 806

Årets pensionskostnad 765 -18

Årets pensionsutbetalningar -976 -1 488

Utgående avsättning 1 089 1 300

Antalet delpensionsbeslut är fortsatt på en 
låg nivå.

Not 29

Avsättning avhjälpande 
miljöskador 21-12-31 20-12-31

Ingående avsättning 10 000 10 000

Årets förändring - -

Utgående avsättning 10 000 10 000

2019 bokade MSB upp en avsättning för av
hjälpande av miljöskador på vardera 5 mnkr 
för miljöskadeobjekten övningsfälten vid 
skolorna på Sandö och i Revinge.  Beloppen 

baseras på faktiskt genomförd sanering vid 
Räddningsverkets numera nedlagda skolor i 
Skövde och Rosersberg. Saneringsåtgärder som 
medför utgifter och då även anslagsbelastning 
bedöms bli aktuella först då det fattas beslut 
om avveckling av verksamheten. Finansiering 
kommer då att ske via myndighetens för
valtningsanslag 2:6. Det har ännu inte skett 
någon redovisning mot anslag. Övergångs
bestämmelsen i anslags förordningen är inte 
aktuell för MSB eftersom myndigheten inte 
tidigare har redovisat avsättningen mot anslag.

Not 30

Övriga avsättningar 21-12-31 20-12-31

Avsättning återställandekostnader lokaler

Ingående avsättning - 5 500

Årets förändring - -5 500

Utgående avsättning - 0

Avsättning skadestånd

Ingående avsättning 4 000 4 000

Årets förändring - -

Utgående avsättning 4 000 4 000

Övriga avsättningar

Ingående avsättning 13 697 12 541

Årets förändring 1 746 1 156

Utgående avsättning 15 443 13 697

Summa utgående avsättning 19 443 17 697
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Med anledning av att MSB under 2018 
beslutade att verksamheten i Stockholm 
skulle flytta till nya lokaler bokfördes upp
skattade kostnader för återställande av 
befintliga lokaler som en avsättning med 
motsvarande 5 500 tkr. Under 2020 åter
fördes avsättningen i sin helhet. De faktiska 
återställandekostnaderna uppgick till 2 098 
tkr, se vidare not 6.

Verksamheten i Stockholm flyttade till nya 
 lokaler 2019. Det pågår en förhandling 
mellan MSB och fastighetsägare för de nya 
lokalerna i Stockholm om vem det var som 
orsakade förseningar i byggprojektet och där
med blir skyldig att betala mer kostnaderna. 
En avsättning för bedömd skadestånds kostnad 
avseende detta bokades upp med 4 mnkr 2019. 

Övriga avsättningar avser myndighetens 
kompetensväxlings och kompetens
utvecklingsåtgärder (s.k. tryggpengar).

Not 31

Lån i Riksgäldskontoret 21-12-31 20-12-31

Låneram enligt 7 kap. 1 § budgetlagen

Ingående balans 193 676 180 396

Årets nyupptagna lån 51 772 62 659

Årets amorteringar -50 917 -49 379

Summa utgående 
balans Lån RGK

194 531 193 676

Beviljad låneram för verksamhetsinvesteringar 
enligt 7 kap. 1 § budgetlagen är 240 000 tkr.

Not 32

Övriga krediter i 
Riksgäldskontoret 21-12-31 20-12-31

Övrig Kreditram enligt 7 kap. 6 § budgetlagen

Ingående balans 1 326 203 1 253 932

Årets nyupptagna lån 169 781 296 838

Årets amorteringar -239 179 -224 567

Summa utgående balans 
Övriga krediter RGK

1 256 805 1 326 203

Beviljad låneram för samhällsinvesteringar 
enl 7 kap 6 § budgetlagen är 1 550 000 tkr. 
Av beredskapstillgångarna som omfattas av 
låneramen är det bara varningsmaterielen 
(analog teknik) som lånefinansieras. Övriga 
beredskapstillgångar anslagsfinansieras.

Not 33

Kortfristiga skulder till 
andra myndigheter 21-12-31 20-12-31

Skatteverket 19 099 18 197

Skatteverket, mervärdesskatt 3 741 4 148

Statens pensionsverk 8 925 331

Försvarshögskolan 7 478 1 439

Försvarets materielverk 133 559 -

Försvarsmakten 14 212 387

Övriga 20 703 6 643

Summa 207 717 31 145

I saldot för 2021 ingår en rekvisition från FMV 
gällande EU:s beredskapslager för sjukvårds
materiel med 133 534 tkr, vilket utgör en del 
av differensen mellan åren. Resterande differens 
kan förklaras med att MSB återgick till att betala 
fakturor på förfallodatum under 2021 till skill
nad mot 2020 då fakturor  betalades omgående 
oavsett förfallodatum p.g.a coronapandemin.

Not 34

Leverantörsskulder 21-12-31 20-12-31

Inhemska leverantörer

ATEA 13 516 15 648

TeliaSonera Sverige AB 25 118 19 523

Teracom 51 308 14 007

Övriga 158 218 63 365

Utländska leverantörer

Airbus 3 372 -

Bertin 5 208 -

Hörmann 5 877 -

Övriga 3 342 1 762

Summa 265 960 114 306
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Skillnaden mellan åren förklaras av att MSB 
återgick till att betala fakturor på förfallo
datum under 2021 till skillnad mot 2020 då 
fakturor betalades omgående oavsett förfallo
datum p.g.a coronapandemin.

Not 35

Övriga kortfristiga skulder 21-12-31 20-12-31

Personalens källskatt 18 082 17 190

Skuld till EU, valutakonto - 1 101

Övriga skulder -2 069 -135

Summa 16 013 18 156

Tillförda EU medel har reglerats under året 
och ingen skuld återstår vid årets slut. Övriga 
skulder har ökat till följd av högre belopp 
på kvarvarande ankomstregistrerade leveran
törsfakturor 2021 jämfört med föregående 
år. Kvarvarande fakturor är till större delen 
tvistiga eller under utredning.

Not 36

Periodavgränsningsposter 21-12-31 20-12-31

Semesterlöneskuld inkl sociala 
avgifter m.m. 

77 226 72 999

Upplupna löner inkl sociala 
avgifter m.m.

4 498 7 946

Övriga upplupna kostnader 153 692 33 966

Övriga oförbrukade bidrag, 
inomstatligt

6 172 5 213

Övriga oförbrukade bidrag, 
utomstatligt

10 119 22 945

Förutbetalda intäkter 222 519 225 361

Summa 474 225 368 430

Den lägre skulden mellan åren vad avser 
upplupna löner beror på att alla retro aktiva 
löneökningar betalades ut under 2021. 
 Ökningen av övriga upplupna kostnader 
beror på ökade kostnader inom verksam
heten för EU:s beredskapslager för sjuk vårds
materiel. Minskningen av övriga oförbrukade 
utomstatliga bidrag är hänförliga till myndig
hetens EU projekt. Under 2020 erhölls stora 

förskott från EU som minskat 2021 p.g.a 
upparbetade kostnader. Övriga oför brukade 
bidrag, inomstatligt, består av totalt sex bidrag. 
Två beräknas tas i anspråk inom 3 månader 
(555 tkr), tre bidrag beräknas tas i anspråk 
om mer än tre månader till ett år (1 452 tkr) 
och ett bidrag beräknas tas i anspråk om mer 
än ett år till tre år (4 165 tkr).

I årsredovisningen för 2020 redovisades upp
lupna kostnader avseende lagersaldo i verksam
heten för Strategic Warehouse med ett för högt 
belopp motsvarande 101 315 tkr. Beloppet 
skulle istället ha redovisats som en övrig förut
betald intäkt. Jämförelse värdet 2020 för övriga 
upplupna kostnader har därför minskats med 
101 315 tkr (från 135 281 till 33 966) och för
utbetalda intäkter har ökats med mot svarande 
belopp (från 124 046 till 225 361 tkr). Se 
vidare inledningen till den finansiella delen.

Not 37
Anslag 2:2 ap.2 Förebyggande åtgärder mot 
jordskred och andra naturolyckor

Anslagsposten används för utbetalning av 
statsbidrag till kommuner för förebyggande 
åtgärder mot naturolyckor. Anslaget används 
också för bidrag till länsstyrelserna för 
arbete enligt förordningen (2009:956) om 
översvämningsrisker.

Not 38
Anslag 2:3 ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m. 

Utfallet är helt beroende av de händelser som 
inträffar och tidpunkten för inkommen ansökan 
som ger rätt till ersättning från anslaget.

Not 39
Anslag 2:4 ap.1 Viss internationell säkerhets-
främjande och humanitär verksamhet 

MSB disponerar anslaget först efter beslut av 
Regerings kansliet och det är avsett att finans
iera vissa insatser. Regeringskansliet har under 
2021 fattat beslut om insatser med anledning 
av händelser i följande länder: skogsbränder i 
Grekland, flyktingstöd i Ukraina, civilskydds
verksamhet i Libanon och migrantstöd i Litauen. 
Tilläggsbeslut kring insatser som påbörjades 
2020 har också fattats avseende dels jordskred 
i Norge dels jordbävning i Kroatien.
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Not 40
Anslag 2:4 ap.5 Krisberedskap 

MSB disponerar anslaget i syfte att öka 
förmågan att förebygga och förbereda för 
kris i hela systemet. De senaste åren har 
det varit ett ökat tryck på ansökningar från 
myndigheter för att bedriva utvecklings
projekt för att stärka den civila beredskapen. 
Genom förandet av dessa utvecklingsprojekt 
har till del påverkats av coronapandemin 
och ambitions nivån har behövt justeras. 
Även övriga verksamheter som finansieras 
med an slaget har påverkats av pandemin där 
upphandlingar och tillgången till konsulter 
försenats eller uteblivit. För helikopter
beredskapen har årets avtal inneburit lägre 
kostnader än beräknat. Sammantaget medför 
detta att MSB inte nyttjar hela anslaget 2021.

Not 41
Anslag 2:6 ap.1 Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap

2021 års verksamhet har påverkats av det 
under skott som uppstod i den avgifts
finansierade verksamheten under 2020 på 
grund av pandemin. Då det funnits osäker
heter kring om det ackumulerade underskottet 
ska hanteras på ett eller flera år har myndig
heten generellt varit mycket återhållsam, till 
exempel vad avser ny och åter rekrytering, 
för att kunna betala tillbaka det stora under
skottet. Detta har medfört ett anslagssparande.

Av anslaget har 94 372 tkr använts för att 
finansiera beredskap och indirekta kostnader 
för att genomföra internationella insatser.

Not 42
Anslag 1:1 ap. 41 Internationell civil krishantering

Anslaget finansierar insatser inom civil konflikt
hantering. Summan av högst posterna för 
belopps villkoren under anslaget över stiger till
delade medel. Detta ger en flexibilitet att styra 
resurserna dit det är mest  väsentligt, vilket kan 
ge skillnad mellan utfall och  aktuellt belopps
villkor. Pandemin har påverkat möjligheterna 
att genomföra särskilda utbildnings insatser. 
Dessutom har fler personer avslutat sina 
 kontrakt 2021 jämfört med andra år. MSB 
har därför inte nyttjat hela anslaget 2021.

Not 43
Anslag 1:10 ap.1 Klimatanpassning

Anslaget finansierar MSB:s kostnader för 
arbete enligt förordningen (2009:956) om 
översvämningsrisker. I samband med vår
ändrings budgeten för 2021 fick MSB en ökad 
anslagsnivå med motsvarande 8 mnkr. För att 
utföra karteringar behöver upphandling av 
konsulttjänster ske vilket tar tid. Detta förklarar 
varför MSB inte nyttjar hela anslaget 2021.

Not 44
Anslag 2:6 ap.2 Information till allmänheten med 
anledning av coronautbrottet

2020 fick MSB ett uppdrag att genomföra 
informationsinsatser riktade mot allmän heten 
med anledning av coronautbrottet. För 
detta ändamål fick MSB en ny anslags post 
under anslag 2:6. Anslagsposten  avslutades 
vid utgången av 2020. För det fortsatta 
informations uppdraget har MSB istället 
fått medel under anslag 2:6 ap.1.

Not 45
Totalt anslagsutfall 

Redovisade nettoutgifter i anslags redovisningen 
överensstämmer inte med intäkter av anslag i 
resultaträkningen beroende på att MSB även 
har anslagspåverkande poster i transfererings
avsnittet. Se vidare not 1. 

Not 46
Inkomsttitelredovisning

Det finns för närvarande inga skadestånds
ärenden, där ersättning ska levereras in mot 
inkomsttitel.

Not 47
Bemyndiganderedovisning anslag 2:2 ap.2 
Förebyggande åtgärder m.m.

Det finns en avvikelse mellan bemyndigande
ramen (45 mnkr) och utestående åtaganden 
(25,8 mnkr) 2021. Den förklaras av att en 
anpassning har skett till en lägre anslagsnivå 
2021 (24,8 mnkr).

Not 48
Bemyndiganderedovisning anslag 2:4 ap.1 
Krisberedskap
Den största anledningen till att utestående 
åtaganden understiger tilldelad bemyndigande
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ram är att ett flertal planerade beslut 2021 har 
flyttats till kommande år på grund av corona
pandemin. Del av utestående åtaganden för 
bidrag till forskning kommer att föras över 
och infrias av ny Myndighet för psykologiskt 
försvar fr.o.m 20220101. Beloppet 12 608 
tkr kommer att infrias under anslag 2:4 ap.3 
Krisberedskap.

Not 49

Finansieringsanalys 2021 2020

Kostnader enl 
resultaträkning

-2 705 794 -2 714 855

Justeringsposter i finansieringsanalysen

Avskrivningar 347 153 345 976

Reaförluster 2 611 4

Avsättningar -211 -1 506

Summa -2 356 241 -2 370 381

Not 50

Finansieringsanalys 2021 2020

Intäkter avgifter och ersätt-
ningar enl resultaträkning 

996 075 968 237

Justeringsposter i finansieringsanalysen

Reavinster -344 -473

Summa 995 730 967 764

Not 51
Finansieringsanalys
Förändring myndighetskapital 2021
Del av ackumulerat underskott t.o.m 2020 
i verksamheten tjänsteexport har finansierats 
med anslag. Detta bokfördes i balans räkningen 
mellan balanserad kapitalförändring och av
räkning anslag med motsvarande 1 837 tkr.
Not 52
Finansieringsanalys
Finansiering av investeringar
Av årets nya lån från Riksgäldskontoret avser 
51 772 tkr lån enl 7 kap 1§ budgetlagen och 
169 781 tkr övrig kreditram enl 7 kap 6 § 
budgetlagen. Av årets amorteringar avser 

50 917 tkr lån enl 7 kap 1 § budgetlagen och 
239 179 tkr övrig kreditram enl 7 kap 6 § 
budgetlagen.

Not 53
MSB:s insynsråd

Ordförande
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör 
MSB fr.o.m 2021-12-10
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  ledamot Regeringens krishanteringsråd.

Camilla Asp, vikarierande generaldirektör MSB 
fr.o.m 2021-01-07 t.o.m 2021-12-09
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  ledamot Försvarshögskolans styrelse, 
ledamot Sveriges meteorologiska och 
hydro logiska instituts insynsråd, leda
mot Regeringens krishanteringsråd.

Dan Eliasson, generaldirektör MSB t.o.m 
2021-01-06
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  ledamot Regeringens krishanteringsråd, 
ledamot Samverkansrådet mot terrorism, 
ledamot Kungafonden.

Insynsrådets ledamöter
Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  ordförande Rådet för styrning med 
kunskap, ordförande Nämnden 
för Hög specialiserad vård, ledamot 
 Regeringens krishanteringsråd, ledamot 
Kungafonden, ledamot för Nationella 
vårdkompetens rådet, ledamot Brotts
förebyggande rådets insynsråd.

Jonas Haggren, viceamiral Försvarsmakten
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  styrelseledamot Teracom AB.

Jörgen Berglund, riksdagsledamot



125Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2021

Finansiell redovisning

Heléne Björklund, riksdagsledamot
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  ledamot Kustbevakningens insynsråd och 
Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd.

Carl Fredrik Graf, landshövding Östergötlands län
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  styrelseledamot i AB Alexander Graf 
(bedriver ingen verksamhet).

Sigbritt Karlsson, rektor Kungliga Tekniska 
högskolan
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  ledamot UKÄ insynsråd, styrelse ledamot 
Vinnova, styrelseledamot Vetenskap/ 
Allmänhet, VA, ledamot  Rådet för ESS/
MAX IVkansliet, ledamot Stockholms
regionens kompetensråd, SUHF, ord
förande i expertgruppen för arbetsgivar
gruppen, SUHF, ledamot i styrgruppen 
för högre ledarprogram, ordförande 
Göran Gustafssons Stiftelse UU/KTH, 
styrelseledamot Stiftelsen Elektronik
centrum i Kista, ledamot i Membership 
of First Governing Body of Munster 
Technological University.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset

Helena Trolläng, avdelningschef Nationellt 
Forensiskt Centrum, Polismyndigheten

Not 54
Ersättningar och förmåner 

Ersättningar och förmåner till ledande befatt
ningshavare och insynsrådets ledamöter enligt 
förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag:

Ledande befattningshavare
Generaldirektör: Charlotte Petri Gornitzka, 
generaldirektör MSB fr.o.m 2021-12-10
Löner och andra skattepliktiga förmåner 
100 188 kronor exklusive sociala avgifter. 
Generaldirektören har rätt till pension 

enligt förordningen (2016:411) om tjänste
pension, inkomstgaranti och avgångsvederlag 
till  myndighetschefer. Inga andra avtal om 
 pension finns.

Camilla Asp, vikarierande generaldirektör MSB 
fr.o.m 2021-01-07 t.o.m 2021-12-09
Löner och andra skattepliktiga förmåner 
1 265 465 kronor exklusive sociala avgifter. 
Generaldirektören har rätt till pension enligt 
förordningen (2016:411) om tjänstepension, 
inkomstgaranti och avgångsvederlag till myn
dighetschefer. Inga andra avtal om pension 
finns. Camilla Asp återgick till sin anställning 
som överdirektör för MSB fr.o.m 20211210.

Dan Eliasson
Löner och andra skattepliktiga förmåner 
346 216 kronor exklusive sociala  avgifter. 
Generaldirektören har rätt till pension 
enligt förordningen (2016:411) om tjänste
pension, inkomstgaranti och avgångsvederlag 
till  myndighetschefer. Inga andra avtal om 
 pension finns. Anställningen som general
direktör för MSB avslutades 20210106.

Insynsrådets ledamöter
Arvoden och andra skattepliktiga förmåner 
till insynsrådet

Belopp i kr

Jörgen Berglund 6 000

Helene Björklund 4 500

Olivia Wigzell 4 500

Jonas Haggren 4 500

Sigbritt Karlsson 1 500

Carl Fredrik Graf 6 000

Helena Trolläng 4 500

Totalt: 31 500
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Sammanställning över väsentliga uppgifter

1) Av antalet anställda 2021 avser 102 tillfälligt anställda i verksamheten för internationella insatser. Motsvarande siffra för 2020 
var 90 st, 2019 85 st, 2018 96 st och 2017 98 st. Medeltalet anställda är ett genomsnitt av antal anställda baserat på mätningar 
vid två tidpunkter under året, mars och september. Uppgifter kring antal anställda i avsnittet om kompetensförsörjning i kapitlet 
Särskild återrapportering tas fram vid ett tillfälle efter årets slut. Detta förklarar varför siffrorna skiljer sig åt.
2) Av antalet årsarbetskrafter 2021 avser 95 st tillfälligt anställda i verksamheten för internationella insatser. Motsvarande siffra 
för 2020 var 83 st, 2019 85 st, 2018 91 st och 2017 91 st.

Belopp anges i tusentals kronor 2021 2020 2019 2018 2017

Låneram för investeringar 

låneram enl 7 kap.1 § budgetlagen

beviljad låneram 240 000 220 000 200 000 200 000 199 000

utnyttjad låneram 194 531 193 676 180 396 168 956 107 570

övrig kreditram enl 7 kap. 6 § budgetlagen

beviljad låneram 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000

utnyttjad låneram 1 256 805 1 326 203 1 253 932 1 304 311 1 270 019

Kontokredit på räntekonto 

beviljad kontokredit 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

maximalt utnyttjad kontokredit - - - 74 743 46 471

Räntor räntekonto 

räntekostnader - 16 1 048 1 216 487

ränteintäkter - - - - 10

Avgiftsintäkter disponeras

beräknade enligt regleringsbrev 882 800 862 400 824 000 787 000 667 930

utfall 978 713 949 143 785 514 721 116 730 902

Avgiftsintäkter, ej disponeras

beräknade enligt regleringsbrev - - - - -

utfall - - - - -

Anslagskredit för ramanslag

beviljad anslagskredit 87 970 87 598 104 874 109 723 70 348

utnyttjad anslagskredit - - 14 450 51 916 6 713

Anslagssparande för ramanslag 101 888 62 863 19 926 120 215 83 729

Tilldelade bemyndiganden 1 845 000 2 055 000 2 080 000 1 300 000 945 000

totalt gjorda åtaganden 1 202 572 1 531 224 2 011 421 494 205 588 299

Medeltalet anställda1) 1303 1277 1177 1240 1068

Årsarbetskrafter2) 1222 1195 1107 1051 984

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 929 1 980 1 880 1 797 1 724

Årets kapitalförändring -17 059 -46 464 2 794 -59 704 -74 712

Balanserad kapitalförändring 302 822 277 348 210 455 146 035 93 099





Intern styrning 
och kontroll
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Myndighetens verksamhet omfattas av förordning (2007:603) om intern 
styrning och kontroll. I detta avsnitt redovisas generaldirektörens bedöm-
ning av om den interna styrningen och kontrollen varit betryggande 
under den period som årsredovisningen avser.

Bedömning av den 
interna styrningen 
och kontrollen 2021

Myndigheten för samhällsskydd och bered
skap (MSB) bedömer att den interna styr
ningen och kontrollen vid myndigheten har 
varit betryggande under den period som års
redovisningen avser. Bedömningen utgår från 
att det inte identifierats brister i den interna 
styrningen och kontrollen som är av sådan 
art att de bedöms utgöra väsentligt underlag 
för regeringens uppföljning, prövning och 
budgetering av verksamheten. 

MSB har en modell för arbetet med intern 
styrning och kontroll som är en del i MSB:s 
styrprocess (planerings och uppföljnings
processen). Som stöd i arbetet, samt för att 
skapa överblick över målstruktur och verk
samhetsprocesser, använder MSB digitala 
 system för planering och processer. Uppfölj
ning av verksamhet sker tre gånger per år. 

Verksamhetens risker hanterades av säkerhets
skäl sidoordnat planeringsverktyget under 
2021. För 2021 identifierade MSB fyra 
strategiska risker: lever vi som vi lär, MSB:s 
operativa kapacitet, parallellitet i planeringen 
(av totalförsvaret) och hur mår MSB. Dessa 
bryts ned av avdelningarna och hanteras 
inom ramen för riskhanteringsprocessen.

Under året har MSB fortsatt den vidare
utveckling av den interna riskhanterings
processen inom intern styrning och kontroll 
som beskrevs vid föregående årsredovisning. 
Utvecklingen som planerades 2021 bland  annat 

inom uppföljning samt en fortsatt integrering 
i styrprocessen har till stora delar genomförts. 
Det kvarstår fortfarande ett arbete inom det 
systematiska riskhanteringsarbetet kopplat 
till MSB:s interna styrning och kontroll.

Under året hanterades även risker  kopplade 
till pan de min. Riskerna har hanterats i risk
hanterings processen samt i ordinarie verk
sam hets planerings och uppföljnings process. 
Pandemin har även under 2021 delvis föranlett 
att MSB prioriterat om i sin verksamhet för 
att kunna hantera merkostnader och behov av 
personal resurser för den operativa  hanteringen. 
För att åtgärda risker inom informations
säkerhets arbetet som myndigheten identifi
erade 2019 och särskilt noterades i föregående 
årsredovisning har riskreducerande åtgärder 
genomförts. Informationssäkerhet är ett viktigt 
riskområde för MSB och bedömningen är 
att fortsatta åtgärder kommer att genomföras.

Jag bedömer att den interna styrningen och kon
trollen vid myndigheten har varit betryggande 
under den period som årsredovisningen avser. 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rätt
visande bild av verksamhetens resultat samt 
av kostnader, intäkter och myndighetens 
ekonomiska ställning.

Stockholm, 22 februari 2022

Charlotte Petri Gornitzka 



Bilaga 1
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I Bilaga 1 redovisas de uppgifter i tabellform som kompletterar 
den redovisning som gjorts under respektive område.

Tabell 1. Utbetalda medel till ideella organisationer 
från anslag 2:6 MSB (belopp i tkr)
Utbetalda medel till ideella organisationer 
för genomförande av utbildningsverksamhet 
riktat till allmänheten. 

2021 2020 2019

Arbetarnas bildningsförbund 900 840  

Brandskyddsföreningen 
Sverige

4 800 5 300 6 500

Föreningen Räddnings-
kårer i samverkan FRIS

1 648 1 057 1 150

Pensionärernas 
Riksorganisation

  1 500

Studieförbundet BILDA 950 1 000  

Stöldskyddsföreningen 1 028 400  

Surfa Lugnt   250

Svenska Försvars-
utbildningsförbundet

2 100 2 110 1 450

Svenska Judoförbundet 415 325  

Svenska 
Kommunalpensionärerna

400 20  

Svenska 
Livräddningssällskapet

8 760 7 938 7 000

Svenska Lottakåren 1 300 700 3 000

Svenska Röda Korset 5 990 5 990 6 000

Sveriges 
Civilförsvarsförbund

4 600 5 500 5 650

Sveriges Frivilliga 
Brandkårer

400 760 500

Unga Forskare 1 745 1 060  

Slutreglering föregående -2 481 -155 -568

Summa 32 555 32 845 32 432

Tabell 2. Utbetalda medel till kommuner för 
förebyggande åtgärder från anslag 2:2
Förebyggande åtgärder mot jordskred och 
andra naturolyckor. Följande kommuner 
har erhållit bidrag 2021:

Kommun Utbet

Översvämning  

Arboga 9 013

Arvika 5 455

Vansbro 581

Vännäs 800

Ras och skred  

Mark 2 030

Stenungsund 2 425

Övrigt

Länsstyrelserna 4 546

Summa 24 850
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Tabell 3. Ersättning för räddningstjänst m.m. från 
anslag 2:3

MSB har till uppgift att lämna ekonomisk 
ersättning till kommunerna för räddnings
tjänstkostnader och för sanering av olja 
enligt 7 kap 2 och 3 §§ i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Anslaget ska användas till 
ersättning för miljöräddningstjänst. Anslaget 
får även användas för kostnader för stöd från 
andra länder, ersättning av skada enligt 7 
kap. 2§ punkt 2 Socialförsäkringsbalken samt 
ersätta länsstyrelser för de bidrag som lämnas 
för bevakning med skogsbrandsflyg.

Ersättning betalas från anslag 2:3 Ersättning 
för räddningstjänst m.m. och har fördelats 
till följande:

Mottagare  
Ersättning 
2021 (tkr)

Ersättning för 
räddnings tjänst 
LSO 7 kap. 3 §

 6 416

Botkyrka kommun Brand i 
avfallsanläggning

5 353

Hultsfreds kommun Skogsbrand 493

Sorsele kommun Skogsbrand 98

Medelpads kommun Skogsbrand 472

Ersättning för 
räddnings tjänst 
LSO 7 kap. 2 §

 197

Uddevalla kommun Oljeutsläpp 197

Övriga ersättningar:  11 816

Kustbevakningen Miljöräddnings-
tjänst

704

Ersättning ideell 
skada

Försäkring 37

Skogsbrandsflyg Bevakning 11 075

Summa  18 429

Tabell 4. Finansiärer och intäkter för internationella 
insatser (belopp i tkr)

Finansiär 2021 2020 2019

Sida 163 961 165 619 95 392

Anslag Regeringen 66 244 72 574 58 421

FN 3 849 515 2 812

EU 9 135 14 784 8 274

Summa 243 189 253 492 164 899

MSB:s internationella insatser finansieras 
med anslags, bidrags och avgiftsintäkter. 
I tabellen ingår medel från anslag 1:1:41 
Internationell civil krishantering, anslag 2:4:1 
Viss internationell säkerhetsfrämjande och 
humanitär verksamhet samt bidrags och 
avgiftsintäkter.

Tabell 5. Fördelning av medel från anslag 2:4 
Krisberedskap (belopp i tkr)

Anslag 2:4 Krisberedskap anslagspost 5 ska 
användas för att finansiera åtgärder som stärker 
samhällets samlade beredskap och förmåga att 
motstå allvarliga händelser och kriser samt till 
åtgärder som syfte till att skapa eller vidmakt
hålla en grundläggande försvars förmåga samt 
i övrigt i enlighet med regeringens inriktning. 
Nedan redovisas hur anslaget fördelar sig per 
kategori och av efterföljande tabeller finns en 
mer detaljerad beskrivning av fördelningen 
inom respektive kategori.

2021 2020 2019

Centrala myndig-
heter exkl MSB

304 507 204 009 222 102

Länsstyrelser 117 030 198 405 196 423

MSB 152 157 170 304 237 130

Kommuner 464 427 465 270 471 898

Regioner 64 075 66 446 68 860

Frivilliga försvars-
organisationer

59 363 57 126 52 651

Forskning 108 894 114 987 104 851

Summa 1 270 452 1 276 547 1 353 915
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Tabell 6. Bidrag till centrala myndigheter mm från anslag 2:4 Krisberedskap exklusive MSB

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Finansinspektionen 4 349 4 135 3 242

Folkhälsomyndigheten 5 795 2 448 6 215

Fortifikationsverket 7 442   

Försvarets Radioanstalt 68 000 12 500 19 000

Försäkringskassan  130 820

Kustbevakningen 1 093 630 515

Lantmäteriet 125 1 212 1 579

Luftfartsverket 3 253 3 736 1 299

Läkemedelsverket 990   

Migrationsverket 3 197 4 253 3 712

Polismyndigheten 19 029 28 300 39 267

Post- och Telestyrelsen 32 310 20 280 27 003

Riksgälden 614 18 277

Sjöfartsverket 4 812 1 876 3 382

Skatteverket 7 050 2 705  

SMHI 5 386 5 269 3 620

Socialstyrelsen 2 979 19 262 21 049

Statens Jordbruksverk 3 302 4 019 7 350

Statens Livsmedelsverk 22 567 15 283 14 933

Statens Veterinärmedicinska Anstalt 11 900 7 329 10 681

Säkerhetspolisen 2 459  736

Totalförsvarets forskningsinstitut 6 959 3 052 4 886

Trafikverket 24 188 23 497 32 575

Transportstyrelsen  273 750

Tullverket  500 910

Summa årets bidrag 237 799 160 707 203 800

Slutreglering föregående års bidrag -8 205 -12 944 -19 601

SOS Alarm AB (regleringsbrev villkor 12) 25 000 25 000 25 000

Aktörsgemensam ledning 49 913 31 246 12 903

Summa 304 507 204 009 222 102
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Tabell 7. Bidrag till länsstyrelser från anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Länsstyrelsen i Blekinge län 1 975 4 455 5 150

Länsstyrelsen i Dalarnas län 3 295 4 894 4 865

Länsstyrelsen i Gotlands län 4 034 4 686 4 492

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 2 545 5 020 5 130

Länsstyrelsen i Hallands län 2 650 5 400 5 150

Länsstyrelsen i Jämtlands län 2 368 5 525 6 406

Länsstyrelsen i Jönköpings län 3 190 4 545 5 240

Länsstyrelsen i Kalmar län 1 905 4 650 5 020

Länsstyrelsen i Kronobergs län 3 498 7 555 6 955

Länsstyrelsen i Norrbottens län 3 764 6 366 8 167

Länsstyrelsen i Skåne län 6 013 7 430 7 160

Länsstyrelsen i Stockholms Län 4 953 10 486 9 361

Länsstyrelsen i Södermanlands län 2 403 4 984 5 155

Länsstyrelsen i Uppsala län 3 090 41 507 59 616

Länsstyrelsen i Värmlands län 2 282 4 477 5 955

Länsstyrelsen i Västerbottens län 3 198 5 583 6 638

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1 503 2 443 3 565

Länsstyrelsen i Västmanlands län 2 505 4 600 5 050

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 11 196 19 554 15 769

Länsstyrelsen i Örebro län 2 068 3 987 4 435

Länsstyrelsen i Östergötlands län 2 125 4 915 5 150

Summa årets bidrag 70 557 163 060 184 427

Slutreglering föregående   -24 415

Länsstyrelsernas ledningsplatser    

Drift 21 756 16 390 17 078

Utveckling 24 717 18 955 19 333

Summa ledningsplatser 46 473 35 345 36 411

Totalt bidrag till länsstyrelserna 117 030 198 405 196 423
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Tabell 8. MSB:s andel av anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Förstärkningsmateriel 35 610 53 345 94 878

Skyddsrum 9 102 11 715 15 936

Övning 16 889 16 052 22 115

Utvecklingsprojekt inom krisberedskap och civilt försvar 90 555 89 193 102 151

Övrig utvecklingsverksamhet   2 050

Summa 152 157 170 304 237 130

Utvecklingsprojekt består till stor del av att utveckla stöd till allmänheten, förstärkning av mobila basstationer, övningar 
inom civilt försvar samt metod- och systemstöd.

Tabell 9. Bidrag till kommuner från anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Ersättning till kommuner enligt LEH 301 912 295 886 289 540

Ersättning till kommuner för civilt försvar 100 000 100 000 100 000

Bidrag abonnemangspris Rakel 27 000 27 000 27 000

Bidrag för kommunal ledning och räddningscentraler 35 190 41 929 54 834

Övriga utbetalningar avseende kommunal ledning 
och räddningscentraler

325 456 523

Summa bidrag till kommuner 464 427 465 270 471 898

Tabell 10. Bidrag till regioner från anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Ersättning till regioner enligt LEH 31 840 31 263 30 713

Ersättning till regioner för civilt försvar 30 000 30 000 30 000

Bidrag för ledningsplatser 2 217 5 166 8 055

Övriga utbetalningar avseende ledningsplatser 18 17 92

Summa bidrag till regioner 64 075 66 446 68 860
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Tabell 11. Bidrag till frivilliga försvarsorganisationer från anslag 2:4 Krisberedskap samt MSB:s 
förvaltningsanslag (2:6), belopp i tkr

Utbetalt organisationsstöd Utbetalda uppdragsmedel

Organisation 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) 325 301 271 24 181 62

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund 
(FAK)

3 467 2 566 2 302 9 082 7 339 7 351

Frivilliga Flygkåren (FFK) 2 708 2 255 3 591 5 723 5 281 7 865

Frivilliga Motorcykelkårens Riksförbund 
(FMCK)

381 364 357 3 406 700 130

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) 1 308 1 077 1 085 4 504 1 300 3 000

Försvarets Personaltjänsteförbund (FPF) 188 182 179 190   

Insatsingenjörernas riksförbund (IIR) 303 231 233 305 190 395

Riksförbundet Sveriges Lottakårer (SLK) 2 678 1 994 1 630 5 335 3 863 4 781

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK) 1 073 767 528 2 804 1 649 2 311

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren) 2 234 1 489 1 450 5 738 5 307 6 017

Svenska Blå Stjärnan (SBS) 2 984 2 492 2 829 5 436 6 180 6 375

Svenska Brukshundklubben (SBK) 1 609 1 278 1 441 3 440 2 148 3 654

Svenska Civilförsvarsförbundet (SCF) 3 782 3 387 3 934 8 038 7 558 9 236

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) 282 273 268 204 123 130

Svenska Försvarsutbildningsförbundet 
(Försvarsutbildarna)

2 512 1 792 1 472 6 807 4 600 4 575

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) 502 485 477    

Svenska Röda Korset (SRK) 3 161 1 582 477 6 638 6 900 6 787

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) 502 485 477 85 55 130

Summa 30 000 23 000 23 000 67 759 53 373 62 798

Slutreglering av föregående års bidrag    -8 193 -9 235 -10 147

Netto utbetalt till frivilligorganisationerna 30 000 23 000 23 000 59 566 44 138 52 651

Ersättning till FFO med anledning av covid-19    12 988  

Slutreglering av tidigare års bidrag med 
anledning av covid-19

   -204   

Bidrag till frivilliga försvarsorganisationer 30 000 23 000 23 000 59 363 57 126 52 651
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 Tabellen fortsätter!

Tabell 12. Utbetalning av forskningsmedel från anslag 2:4 Krisberedskap, belopp i tkr

2021 2020 2019

Atlantic Council of the United States, Inc 149 149  

Chalmers tekniska högskola AB 2 637 2 302 1 050

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut 14 026 27 116 34 271

FORMAS - Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande 

7 000   

Försvarshögskolan 12 088 13 032 6 967

Göteborgs universitet 6 903 8 929 3 255

Harvard   470

Högskolan i Skövde 2 346 3 179 3 348

Ideon AB   1 269

Insamlingsstiftelsen 4 000   

Institutet för framtidsstudier 4 758 4 628 2 245

Institutet för rymdfysik 2 277 4 623 4 906

Karlstads universitet 2 329 1 981 1 877

Kungliga Tekniska Högskolan 6 580 5 480 4 043

Linköpings universitet 11 040 7 366 8 292

Lunds universitet 12 178 11 097 12 936

Malmö universitet 682 1 353 1 264

Mittuniversitetet 4 274 5 020 5 851

NordForsk 2 000 3 000 2 000

RISE Research Institutes of Sweden 1 045 1 225 100

Secana 300 173  

Statens geotekniska institut 1 212 1 486 476

Stiftelse 153   

Stockholm Environment 1 019 1 023  

Stockholms universitet 1 267 1 775 1 848

Styrelsen för Svensk Brandforskning  4 000 3 918

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 1 024 472 1 497

Södersjukhuset AB  150  

Södertörns högskola   231

Tekniska Högskolan i Jönköping AB 90 500  

Umeå universitet 4 454 4 597 3 792
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2021 2020 2019

Uppsala universitet 1 393   

US Department of Homeland Security   571

Utrikespolitiska institutet 794 657 348

Winning 1 971 2 537 1 269

Örebro universitet 2 697 189 362

Övriga  15  

Återbetalning av forskningsbidrag -768 -3 -2 150

Erhållna bidrag för finansiering av forskning -3 026 -3 065 -1 452

Summa forskning 108 894 114 987 104 851
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