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Förord
Kriget i Ukraina har under 2022 påverkat MSB:s verksamhet i alla delar. MSB 
leder samverkan för att utveckla och stärka motståndskraften i samhället, vi stödjer 
samordningen av åtgärder och vi har genomfört ett stort antal internationella 
insatser för att stödja Ukraina.

Precis i samband med att Rysslands utökade invasion inleddes i februari, lämnade 
MSB en bedömning av förmågan inom civilt försvar till regeringen, som visade på 
stora utvecklingsbehov. Därefter har MSB under 2022, tillsammans med ett 70-tal 
andra myndigheter, tagit fram förslag på åtgärder för att kunna forcera utvecklingen 
av den civila beredskapen under innevarande och kommande år.

Regeringen sköt till medel under året och beslutade om en reformerad myndighets-
struktur för civilt försvar och krisberedskap som trädde i kraft 1 oktober. MSB 
driver utvecklingsarbetet i den nya strukturen, tillsammans med de sektorsansvariga 
myndigheterna, civilområdena och Försvarsmakten.

Ett stort reformarbete inom kommunal räddningstjänst är genomfört, där en av 
delarna innebär att det nu finns ett nationellt enhetligt ledningssystem för stora och 
komplexa insatser. Det återstår samtidigt omfattande behov att stärka den grund-
läggande förmågan inom räddningstjänsten. Till det kommer de utvecklingsbehov 
som följer av den återupptagna planeringen för höjd beredskap, där MSB driver 
på arbetet i rollen som sektorsansvarig för beredskapssektorn Räddningstjänst 
och skydd av civilbefolkningen.

MSB har under året fortsatt att uppmana till ökad vaksamhet och rapportering av alla 
avvikelser som rör informations- och cybersäkerhet. Ambitionen i MSB:s eget arbete 
inom området har höjts – både när det gäller att ge stöd till det grundläggande före-
byggande arbetet och när det gäller arbetet med it-incidenter. Arbetet med sam-
verkansplattformen NCSC har utvecklats och centret finns nu i lokaler hos MSB.

Under 2022 genomförde MSB över hundra insatser för att stödja Ukraina. Nära 
1 000 ton donerat och statligt materiel har fraktats, och ett stort antal patienter 
har flygevakuerats till Sverige. Inom ramen för rescEU har tillfälliga bostäder för 
närmare 10 000 personer byggts.

Krigets mer indirekta följdverkningar i Sverige har varit ett annat spår i det operativa 
arbetet. MSB har gett stöd kopplat till händelser och risker inom ett antal områden, 
som flyktingmottagande, energiförsörjning, försörjningen av insatsvaror, samt 
kommunikation med allmänheten.



Arbetet med civilt försvar och krisberedskap är i högsta grad beroende av civilsamhällets 
och företagens engagemang. Under året intensifierades därför arbetet med att hitta 
former för samverkan. Ett flertal informationsinsatser genomfördes, bland annat 
om totalförsvarsplikten för alla mellan 16 och 70 år. Strax före jul inleddes också 
en informationsinsats för hur företag kan stärka sin beredskap för samhällsstörningar.

Sammantaget kan jag konstatera att MSB under 2022 har kunnat göra skillnad 
i en utmanande tid. Vi har bidragit såväl nationellt som internationellt, 
med sikte på både snabba förbättringar och långsiktig utveckling av Sveriges 
samlade för måga och motståndskraft.

Charlotte Petri Gornitzka
Generaldirektör



Bild från kampanjen ”Något litet kan betyda allt”. 
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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 utbildnings-
verksamhet i Revinge, Rosersberg och på Sandö. 
Vid utgången av 2022 var 1 231 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 leds av generaldirektör 
 Charlotte Petri Gornitzka.

Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. 



10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2022

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.

• 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 statistik-
underlag redovisas individbaserad statistik 
nedbrutet på kön i de fall det är möjligt. 
Om det inte bryts ned på kön har MSB 
antingen inte haft tillgång till köns baserad 
statistik eller att redovisningen skulle kräva 
 hantering av personuppgifter som myndig-
heten inte har rätt att behandla. Utfallen 
för 2022 jämförs med åren 2021 och 2020. 
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 
köns baserad  statistik saknas, förklaras det 
i texten eller i en not direkt under tabellen.

Civil beredskap är ett begrepp som används 
i resultatredovisningen och det kan  behöva 
förklaras lite extra. Civil beredskap är ett sam-
lings namn för krisberedskap och civilt försvar. 
Det civila försvaret och krisberedskapen ska 
förstärka varandra i gemensamma processer 
för samordning, planering och förberedelser.

Årsredovisningen utgår från de krav som ställs 
i förordning (2000:605) om årsredovisning 
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.  Sammanfattande 
resultatbedömning framgår i en ruta i början 
av respektive delområde. 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, i 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.
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Förklaringar till årsredovisningen

Den yttersta krisen, det vill säga ett  väpnat 
angrepp, är dimensionerande för den  civila 
bered skapen. Ytterst syftar den civila beredska-
pen till att förbereda oss på alla slags samhälls-
störningar som riskerar att skada oss.

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

Det  säkerhetspolitiska 
 läget och insatser 
för Ukraina
I år har vi ett särskilt kapitel för att redogöra 
vilka insatser MSB gjort för att stötta Ukraina, 
efter den ryska invasionen.

Områden och effektmål
Med utgångspunkt i myndighetens uppdrag 
delar styrmodellen in MSB:s arbete i fyra 
 områden. Varje område har ett eget effekt mål, 
det vill säga den effekt myndigheten ska sträva 
efter att uppnå inom respektive område.

• Skydd mot olyckor – färre olyckor och 
effektivare räddningsinsatser.

• Operativ hantering av  samhällsstörningar 
– effektivare hantering av samhällsstör-
ningar så att konsekvenserna  begränsas.

• Cybersäkerhet och säkra kommunikationer 
– stärkt cybersäkerhet och säkra kom-
munikationer för att ta tillvara digitali-
seringens möjligheter.

• Beredskap för kriser och krig – ökad 
 motståndskraft hos både individer 
och organisationer.

Det är utifrån dessa fyra områden som verk-
samheten redovisas i årsredovisningen och 
fördelningen av myndighetens intäkter och 
kostnader är gjorda. I vissa fall där verksamhet 
är uppdelad på flera områden redovisas den 
samlat för att underlätta för läsaren. Varje om-
råde bryts ner i delområden och det är utifrån 
dessa som bedömningar görs (se ovan). Den 
övergripande visionen för MSB är "Ett säkrare 
samhälle i en föränderlig värld".

Särskild återrapportering
MSB:s regleringsbrev för 2022 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 återrapporterings krav och 
uppdrag återfinns.

Finansiell redovisning
Under den finansiella redovisningen återfinns 
myndighetens resultaträkning, balansräkning, 
anslagsredovisning, bemyndiganderedovisning, 
finansieringsanalys och noter samt en samman-
ställning över väsentliga uppgifter.

Intern styrning och kontroll
Myndighetens verksamhet omfattas av för-
ordning (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.
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Förklaringar till årsredovisningen

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 2022

Återrapporteringskrav enligt regleringsbrev Kapitel Sida

1. Olycksförebyggande arbete och räddningsinsatser Skydd mot olyckor 49

2. Beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolycka Skydd mot olyckor 51

4. Klimatanpassning anslag 1:10 Skydd mot olyckor 52

5. Miljöpåverkan i samband med räddningsinsatser Skydd mot olyckor 54

6. Lärande från samhällets hantering av covid-19-pandemin Operativ hantering av samhällsstörningar 74

7. Offentliga sektorns tillgängliggörande av data Cybersäkerhet och säkra kommunikationer 95

8. Jämställdhetsintegrering Särskild återrapportering 117

Från utställningen ”Rädd eller beredd”.
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Förklaringar till årsredovisningen

Från utställningen ”Rädd eller beredd”. 



Resultat
redovisning
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MSB:s samlade resultat
Det här avsnittet är en sammanfattning av hela myndighetens verksamhet 
och ekonomiska resultat år 2022.

Samlad resultatbedömning för MSB
MSB bedömer att myndigheten har upp-
nått ett samlat tillfredsställande resultat 
för 2022, i förhållande till regeringens 
uppdrag 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.

Det säkerhetspolitiska läget 
och operativa insatser
Under 2022 har mycket fokus varit på det 
säkerhetspolitiska läget där MSB dels bidragit 
med olika insatser, bedömningar och stöd, 
dels varit drivande och delaktig i att forcera 
utvecklingen av det civila försvaret. Läs mer 
om det i nästa kapitel: ”Det säkerhetspolitiska 
läget och insatser för Ukraina”.

Utöver insatser kopplade till Ukraina har 
MSB även genomfört både  internationella 
och nationella insatser för att hjälpa till 
vid hantering av omfattande skogsbränder. 
 Stöd resurser har även använts inom Sverige 
för hantering av bland annat farliga ämnen, 
sök- och räddningsinsatser, oljeutsläpp samt 
hantering vid höga flöden. MSB:s stöd resurser 
är en viktig komponent för att begränsa  skador 
på människor, egendom och miljö. 

Även flertalet omfattande  internationella 
insatser för att stärka infrastruktur som 
möjliggör humanitär närvaro vid kriser 
och katastrofer har genomförts.

Ny strukturreform 
inom  krisberedskap 
och  civilt försvar
En ny strukturreform inom krisberedskap och 
civilt försvar infördes i oktober 2022. Refor-
men ska stärka landets motståndskraft under 
fredstida krissituationer, höjd beredskap och 
ytterst krig. Den innebär bland annat att tio 
myndigheter fått ett så kallat sektorsansvar 
samt att länsstyrelsernas ansvar inom länet 
kompletterats på en högre regional nivå genom 
att sex civilområden bildats. MSB har därmed 
även fått en tydligare roll i att planera och 
utveckla det civila försvaret.

Några av MSB:s roller i den nya struktur-
reformen för krisberedskap och civilt försvar är:

• Sektorsmyndighet för räddningstjänst 
och skydd av civilbefolkningen.

• I skarpa lägen stödja berörda myndig-
heters samordning av åtgärder vid en 
kris eller vid höjd beredskap.

• Utveckla och stödja arbetet med civilt 
försvar, stödja berörda aktörer i plane-
ringen för civilt försvar, särskilt verka 
för att planeringen samordnas mellan 
aktörer och med det militära försvaret.
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MSB har under 2022 arbetat tillsammans med 
de nya sektorsmyndigheterna och beredskaps-
myndigheterna för att förbereda för att det 
ska finnas rutiner och arbetssätt på plats inför 
att den nya strukturen trädde i kraft. Genom 
en sammanhållen process och metod för att 
identifiera behov av satsningar inom civilt 
försvar och krisberedskap, har MSB under året 
utvecklat och förankrat former för den civila 
beredskapsplaneringen. MSB har tillsammans 
med Försvarsmakten fortsatt arbeta utifrån 
rapporten ”Handlingskraft – handlingsplan 
för att främja och utveckla en sammanhäng-
ande planering för totalförsvaret 2021–2025”. 
Inom ramen för handlingsplanen har arbete 
genomförts för att ta fram en årlig process som 
samordnar planeringen mellan det civila och 
militära försvaret. Genom processen identifieras 
behov av särskilda satsningar för att öka den 
samlade förmågan i totalförsvaret.

Parallellt har en myndighetsövergripande plan 
för MSB:s ansvar att leda beredskapssektorn 
för räddningstjänst och skydd av civilbefolk-
ningen tagits fram som ska stärka den civila 
beredskapen mot olyckor, kriser och krig.

Inom området försörjningsberedskap har 
MSB fortsatt arbetet tillsammans med 
närings livet för att utveckla konceptet 
”flexibel beredskap”. Genom konceptet har 
förutsättningar skapats för en strukturerad 
omställning av industriproduktion till det 
som behövs vid kriser och i krig.

Stärka kommunal 
 räddningstjänst
MSB har fortsatt arbetet med att stärka 
effekterna av förändringarna i lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor med ökat antal tillsyn 
med nya metoder och strukturer för en effek-
tivare kommunal räddningstjänst. Inom flera 
områden har det som stöd till utvecklingen 
också publicerats föreskrifter, handböcker, 
vägledningar och målgruppsanpassade webb-
utbildningar som finns på MSB.se.

Det finns ett omfattande utvecklings- och 
rekryteringsbehov för att stärka den grund-
läggande förmågan i kommunal räddnings-
tjänst som även omfattar möjligheter till 
kompetensutveckling. Implementerings-
arbetet med ett enhetligt ledningssystem 
pågår och det nya systemet för utbildningar 
i räddningsledning har introducerats.

Till det kommer utvecklingsbehov inom civil-
skydd, det vill säga räddningstjänst  under höjd 
beredskap, och befolkningsskydd. Inom ramen 
för detta har en pilotutbildning utvecklats med 
målet att höja medveten heten om riskerna 
med att hantera oexploderad ammunition 
och kunna upptäcka samt  märka ut farliga 
områden under höjd beredskap eller krig.

Årligen inträffar i Sverige naturolyckor, 
olyckor som beror på naturhändelser i form 
av översvämning, ras, skred eller erosion. 
MSB stödjer kommuner och andra aktörer 
i deras arbete och fördelar anslag till förebyg-
gande åtgärder mot naturolyckor. En digital 
e-tjänst har utvecklats för att underlätta för 
kommunerna att ansöka om dessa medel.

Bild från kampanjen ”Elda säkert”.
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Stärkt cybersäkerhet och 
säkra kommunikationer
Under 2022 har MSB fortsatt sitt arbete 
med att stärka svenska aktörers motstånds-
kraft mot cyberhot. Bland annat har SGSI 
( Swedish Govern ment Secure Intranet) fått 
utökad redundans och WIS (ett nationellt 
webbaserat informationssystem) en utökad 
 tillgänglighet, med säkrare inloggning. En 
omfattande informations kampanj till allmänhet 
och företag samt olika utbildningar har också 
bidragit till ett säkrare digitalt samhälle. Vidare 
har MSB skapat en samlad bedömning för det 
systematiska informationssäkerhetsarbetet inom 
offentlig förvaltning genom Infosäkkollen.

CERT-SE, funktionen som arbetar med 
cyber säkerhetsincidenter, har stärkt sin för-
måga under året genom deltagande i flertalet 
övningar och samarbeten med olika aktörer.

På lite längre sikt ökar också förutsättningarna 
för ett mer robust samhälle genom att det 
nationella samordningscentret för cybersäker-
hetsforskning och innovation har inrättats.

Förberedelser för 
 Natomedlemskap
Sveriges ansökan om Natomedlemskap den 
18 maj och nuvarande status som ”invitee” har 
föranlett förberedelser för att kunna  integrera 
det civila beredskapssystemet med  Natos 
strukturer och processer. Invitee- statusen har 
även inneburit ett närmare samarbete med 
Försvarsmakten kring totalförsvarsutveckling 
i förhållande till ett Nato-medlemskap.

Behovet av kunskapshöjning kring Nato som 
organisation och hur samarbetet bedrivs är 
stort. Under året har MSB tagit initiativ till 
genomförande av digitala seminarier kring 
Nato tillsammans med Försvars högskolan 
som vänt sig brett mot systemet och  aktörer 
på olika nivåer. Kraft har också lagts på att 
 delta i samband med olika  former av nation-
ella och regionala  evenemang för att  bidra 

med beskrivningar av det civila beredskaps-
sam arbetet inom Nato.  Planering har även 
inletts för en webb utbildning och en översyn 
genomförs för att stärka upp Nato- kompo nen-
ten i det existerande utbildningsutbud som 
myndigheten är beställare av.

Förberedelser har inletts för att kunna möta 
 behov av utveckling av system inom it och 
kom munikation, åtgärder för säker informations-
hantering och anpassning av lokaler utifrån 
Nato:s regelverk och krav. Det gäller även planer 
och praktiska arrangemang för att  kunna svara 
upp mot nya behov inom samverkan och 
ledning, operativ hantering, övning samt 
utveckling av förmåga inom värdlandsstöd.

EUordförandeskapet
Under 2023 har Sverige ordförandeskapet i 
EU:s ministerråd. MSB har därför arbetat med 
förberedande åtgärder för detta under 2022.

Myndigheten har också vidtagit  förberedelser 
för sin ordföranderoll inom ramen för NIS- 
samarbetet. Dessutom har Rakel verksamheten 
under andra halvåret av 2022 arbetat med 
förplanering och utförande av förstärkning 
av Rakels infrastruktur för att säkerställa 
funktion, robusthet och säkerhet för 2023 
års ordförandeskap.

MSB har även gjort en satsning på kunskaps-
höjande åtgärder i samarbete med SIEPS 
(Svenska institutet för europapolitiska studier), 
vilket omfattat ett antal seminarier och 
utbildnings tillfällen samt en EU-dag för 
MSB:s medarbetare.

Informationssatsningar
Under 2022 har MSB genomfört flera stora 
informationssatsningar. Några av dessa speglas 
i bilder i denna årsredovisning. Behovet av 
 information gällande krisberedskap och total-
försvar har ökat markant till följd av omvärlds-
läget. MSB har 2022 haft ett stort utrymme 
i media. I mars inkom 771  ärenden via press-
tjänsten jämfört med i snitt 140  ärenden per 
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månad. De mest uppmärksammade frågorna 
under året har rört skyddsrum, Hesa Fredrik, 
egenberedskap och broschyren ”Om krisen 
eller kriget kommer”, men även it-incidenter, 
samhällsviktig infrastruktur och satelliter som 
upptäcker bränder. Inkomna ärenden via press-
tjänsten under 2022 har varit 2 463 stycken 
(jämfört med 1 665 stycken 2021).

Under coronapandemin har behovet av 
information varit mycket stort. MSB har 
 sedan 2020 arbetat med regeringsuppdrag 
och information till allmänheten via flera 
kanaler. Värdefulla lärdomar och erfaren heter 
och samverkan med andra myndigheter, 
länsstyrelser, civilsamhälle, företag, bransch-
organisationer och forskare har bidragit 
till att MSB:s arbete med risk- och kris-
kommunikation utvecklats och förstärkts.

I den sista effektmätningen som MSB genom-
förde inom ramen för uppdraget om sam-
ordnad kommunikation till allmänheten 
under pandemin, ställdes också frågor om 
de nationella informationsinsatser för en 
minskad smittspridning som myndig heterna 
genomfört sedan mars 2020. 87 procent 
svarade att man tyckte att det var bra att myn-
digheterna genomfört ett flertal informations-
insatser sedan pandemin började. 16 procent 
svarade att de inte sett några informations-
insatser under perioden. 67 procent ansåg att 
informations insatserna som helhet (utseende, 
tilltal, format m.m.) var mycket eller ganska 
bra. 91 procent svarade att man efter levde 
återstående råd och rekommendationer 
mycket bra eller ganska bra.

2022 har flera stora informationssatsningar 
gjorts för att öka allmänhetens kunskap och 
medvetenhet om totalförsvar, kris beredskap 
och egenberedskap. Effektmätningar av 
 kommunikationsinsatserna har visat på 
stora genomslag hos befolkningen med 
mycket hög observation vid varje kampanj. 
 Mätningarna visar också att kampanjerna 
varit omtyckta, uppfattats som sakliga och 
bidragit till beteendeförändring.

I en mätning från 2022 svarade 74 procent av de 
tillfrågade att de känner till  Krisinformation.se. 
Motsvarande mätning gjordes 2018 då 25 pro-
cent av de tillfrågade svarade att de känner till 
sidan och 2020 låg kännedomen på 37 procent.

Förtroende för 
 myndigheten
MSB följer kontinuerligt utvecklingen av 
allmänhetens förtroende för myndigheten 
och 2022 visar mätningar att allmänhetens 
kännedom om MSB ökat i alla åldersgrupper 
och särskilt hos de yngre mellan 18–29 år. 
Andelen som uppfattat bilden av MSB i 
media som positiv har ökat kraftigt under 
året, från 42 procent 2021 till 69 procent 
2022. Anseendeindex för MSB ökade med 
20 punkter jämfört med 2021. Det är den 
enskilt största ökningen någonsin som en 
myndighet presterat mellan två mätningar.

Mätningar om oro 
och hemberedskap
MSB mäter sedan april 2022 också olika para-
metrar bland annat när det gäller svenskarnas 
oro för omvärldsläget med anledning av 
Rysslands invasion av Ukraina. Allmänheten 
har generellt hög tilltro till myndigheternas 
kommunikation i jämförelse med tilltron 
till media. Det framkommer också att all-
mänheten önskar mer information.

MSB:s undersökningar 2022 har också visat 
att fler privatpersoner skaffat sig en hem-
beredskap, men också fått ökad förståelse 
för hur kriser kan påverka en själv och sam-
hället. 2021 svarade 26 procent att de klarar 
sig en vecka utan samhällets stöd vid en 
kris och motsvarande siffra för 2022 ligger 
på 37 procent. Det finns en stor acceptans 
för att man som enskild behöver ta ett eget 
 ansvar och de allra flesta anser att rekommen-
dationen att kunna klara sig utan samhällets 
stöd en vecka är rimlig.



19Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2022

MSB:s samlade resultat

Totala kostnader 
och intäkter 2022
MSB:s totala kostnader (inklusive transfere-
ringar) uppgår till cirka 4,7 miljarder 2022 
och finansieras huvudsakligen med anslag.

Myndighetens verksamhet finansieras till 
74 procent av anslag (73 procent 2021) och 
19 procent med avgiftsintäkter (22 procent 
2021). Övriga intäkter avser  intäkter av bidrag 
och finansiella intäkter vilka svarar för 7 pro-
cent av de totala  intäkterna (5 procent 2021).

Från 2022 ska verksamheten för  lagerhållning 
EU klassificeras som  bidragsfinansierad verk-
samhet istället för som tidigare avgifts belagd 
verksamhet. Jämförelsevärden för 2021 har 
räknats om med anledning av detta.

Kostnader inklusive transfereringar består till 
34 procent av bidrag som betalas ut till andra 
aktörer (31 procent 2021), 24 procent personal-
kostnader (29 procent 2021), 5 procent lokal-
kostnader (5 procent 2021), 30 procent övriga 
driftkostnader (26 procent 2021), och 7 pro-
cent avser avskrivningar  (9 procent 2021).

Diagram 1. Intäkter 2022

Diagram 2. Kostnader 2022
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Kostnader och intäkter per 
verksamhetsområde 2022
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 sär-
redovisa intäkter från avgiftsbelagd verksamhet 
som har ett bestämt ekonomiskt mål. Transfe-
reringar särredovisas både på intäkts- och kost-
nadssidan. I förekommande fall särredovisas 
även uppbörd (redovisning mot inkomsttitel).

Kostnader och intäkter, inklusive myndighets-
gemensamma kostnader och intäkter, redo visas 
samlat i tabellform nedan fördelat per verk sam-
hets område. De myndighets gemensamma kost-
naderna har fördelats till respektive område 
i proportion till dess andel av de totala kost-
naderna. Beräkningen har gjorts utifrån verk-
samhetens kostnader exklusive transfereringar 
(produktionskostnad). Motsvarande gäller 
för de myndighetsgemensamma intäkterna. 

Från 2022 ska verksamheten för lagerhållning 
EU klassificeras som bidrags finansierad verk-
sam het istället för som tidigare avgiftsbelagd 
verksamhet. En ny periodiserings princip 
 avseende saldo semester löneskuld och upp-
lupen lön för verksamheten Internationella 
insatser gäller från och med 2022. Jämförelse-
värdena för 2021 och 2020 har räknats om 
med anledning av detta. Korrigeringarna 
innebär att Intäkter uppdragsverksamhet 
minskat och Övriga intäkter ökat inom 
området ”Operativ hantering av samhälls-
störningar”. Se vidare inledningen till den 
finansiella delen av årsredovisningen.

2022 års verksamhet påverkades initialt av 
pandemin för att därefter präglas av hän-
delserna i Ukraina. Myndigheten fick flera 
regeringsuppdrag för att analysera behov av 
åtgärder för att stärka det civila försvaret och 
anslagsnivån för förvaltningsanslaget höjdes 
med 130 mnkr i enlighet med regeringens 
förslag till vårändringsbudget för några av 
dessa åtgärder. Utöver det fick MSB ytter-
ligare medel för kommunikationssatsningar 

4 700 000 000 
MSB:s totala kostnader inklusive transfereringar uppgår 
till cirka 4,7 miljarder kronor.
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med anledning av pandemin. Anslagsnivån 
för anslag 2:4 ap.5 Krisberedskap och total-
försvar höjdes under året med 236 mnkr i 
enlighet med regeringens förslag i vår ändrings-
budgeten för att kunna stärka det civila för-
svaret. Under året har även anslagsnivån för 
anslag 2:4 ap.1 Viss internationell säkerhets-
främjande och humanitär verksamhet höjts 
med 112 mnkr för att kunna ge civilt stöd 
inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism 
och FN kopplat till händelserna i Ukraina.

Både MSB:s totala kostnader inklusive trans-
fereringar och intäkter har ökat jämfört med 
2021. Skillnaden på 748 mnkr vad gäller 
kostnader inklusive transfereringar beror på 
att verksamhetskostnaderna totalt har ökat 
med 372 mnkr och transfereringarna totalt 
har ökat med 376 mnkr.

Ökningen av verksamhetskostnader inom 
området ”Skydd mot olyckor” beror främst 
på ökade driftskostnader inom utbildnings-
verksamheten. Ökningen av  transfereringar 
är till stor del hänförlig anslag 2:2 ap.2 Före -
byggande åtgärder mot jordskred m.m. Till-
delningen för anslaget höjdes från 25 mnkr 
2021 till 520 mnkr 2022. Utbetalningarna 
från anslaget uppgår till 236 mnkr 2022 jäm-
fört med 25 mnkr 2021. En annan förklaring 
är anslag 2:3 ap.2 Ersättning för räddnings-
tjänst m.m. Utfallet är helt beroende av de 
händelser som inträffar och tidpunkten för 
inkommen ansökan som ger rätt till ersättning 
från anslaget. Under 2022 har 33 mnkr betalats 
ut från anslaget jämfört med 18 mnkr 2021.

För området ”Operativ hantering av samhälls-
störningar” beror ökningen av verksamhets-
kostnader främst på händelserna i Ukraina. 
Som nämns ovan tilldelades MSB ytterligare 
medel på anslag 2:4 ap.1 Viss internationell 
säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet 
för insatser inom ramen för EU:s civilskydds-
mekanism. Myndigheten har också erhållit 
bidrag från EU för att bygga temporära bostäder.

Inom området ”Cybersäkerhet och säkra kom-
munikationer” finns det nationella kommu-
nikationssystemet för samverkan och ledning, 
Rakel. Mer än hälften av kostnaderna inom 
området avser denna verksamhet. För Rakel-
verksamheten har kostnaderna ökat jämfört 
med föregående år främst vad gäller personal 
och driftkostnader. 2022 fick MSB dessutom 
ett nytt anslag, 2:9 ap.1 Rakel Generation 
2, som främst ska finansiera planering och 
förberedelse för nästa generations Rakel. 
Ytterligare en förklaring till ökningen är de 
särskilda medel som tilldelades under året för 
informationskampanj till allmänhet och före-
tag inom cybersäkerhetsområdet.  Ökningen 
av transfereringar för området ”Cybersäkerhet 
och säkra kommunikationer” är hänförlig 
till anslag 2:9 ap.1 Rakel Generation 2, där 
bidrag har betalats ut med totalt 22 mnkr 
till Trafik verket och Svenska kraftnät.

För området ”Beredskap för kriser och krig” 
beror ökningen av verksamhets kostnader 
främst på informationssatsningar med anled-
ning av pandemin och civilt försvar.  Ökningen 
av transfereringar är framför allt hänförlig 
till bidrag som betalas ut till kommuner 
och regioner från anslag 2:4 ap.5 Kris bered-
skap och totalförsvar avseende uppgifter 
vid extra ordinära händelser och för civilt 
försvar. Under året fick MSB extra tilldelning 
av medel för att stärka och utveckla uppgifter 
inom dessa områden. En annan förklaring till 
ökningen är bidrag till ideella organisationer 
som ges från anslag 2:6 ap.1 MSB. Belopps-
villkoret höjdes tillfälligt under 2022 till 
43 mnkr att jämföra med 33 mnkr 2021.

Ökningen av totala intäkter jämfört med 2021 
är en direkt följd av de kostnads ökningar som 
beskrivs ovan både i anslags-, avgifts- och 
bidragsfinansierad verksamhet. Ökningen 
av intäkter för ett enskilt område är en följd 
av ovan beskrivna kostnadsökningar.
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Tabell 2. Kostnader och intäkter per verksamhetsområde 2022–2020, tkr

2022 2021 2020

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Skydd mot 
olyckor

Intäkter anslag 553 141 532 360 522 757

Intäkter uppdrags-
verksamhet

52 551 39 478 37 232

Övriga intäkter 39 036 10 256 12 951

Summa 
verksamhetsutfall

644 728 623 788 582 094 585 575 572 940 586 679

Transfereringar 313 492 313 492 84 080 84 080 137 581 137 581

Operativ 
hantering 
av samhälls-
störningar

Intäkter anslag 542 059 530 753 566 059

Intäkter uppdrags-
verksamhet

142 810 171 240 189 047

Övriga intäkter 308 277 194 452 190 298

Summa 
verksamhetsutfall

993 146 1 044 066 896 445 917 609 945 404 976 309

Transfereringar - - 200 200 5 339 5 339

Cybersäkerhet 
och säkra kom-
munikationer

Intäkter anslag 393 864 273 666 253 768

Intäkter uppdrags-
verksamhet

672 507 636 355 607 544

Övriga intäkter 8 310 8 472 4 561

Summa 
verksamhets utfall

1 074 681 1 064 061 918 493 906 854 865 873 859 369

Transfereringar 132 671 132 671 106 174 106 174 96 859 96 859

Beredskap för 
kriser och krig

Intäkter anslag 356 220 287 019 277 917

Intäkter uppdrags-
verksamhet

- - -

Övriga intäkter 896 1 642 6 930

Summa 
verksamhetsutfall

357 116 345 838 288 661 295 757 284 847 292 499

Transfereringar 1 149 145 1 149 145 1 028 501 1 028 705 1 031 143 1 033 524

Totalt 4 664 979 4 673 061 3 904 648 3 924 954 3 939 986 3 988 159
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Det säkerhetspolitiska läget 
och insatser för Ukraina
Den 24 februari 2022 utvidgades Rysslands krig mot Ukraina till en stor-
skalig  invasion. I det här kapitlet redogörs för vilka särskilda åtgärder 
och insatser MSB gjort med anledning av det.

Det säkerhetspolitiska 
 läget och påföljande 
 regeringsuppdrag
I början av mars gav regeringen i uppdrag 
till MSB att på cirka en vecka ta fram vilka 
åtgärder samhället skulle kunna vidta för att 
stärka det civila försvaret under innestående 
år. Uppdraget redovisades den 10 mars och 
i vårändringsbudgeten beslutades om en till-
fällig ökning på 800 mnkr av anslagen för det 
civila försvaret under andra halvan av 2022. 
Regeringen gav också MSB i uppdrag att till 
den 10 maj redovisa förslag på åtgärder inför 
budgetpropositionen för 2023. Samtidigt fick 
MSB i uppdrag att till den 1 november ta fram 
förslag på åtgärder för 2024 och framåt som ett 
underlag till Försvarsberedningen. Den redo-
visning av uppdragen som MSB lämnat bygger 
på underlag från ett sjuttio tal myndigheter 
och åtgärdsförslag som också har värderats 
bland annat utifrån den samlade bedömning 
av förmågan inom det civila försvaret som 
lämnades till regeringen i februari 2022.

De föreslagna åtgärderna för kommande år har 
inte genomförts ännu och merparten är även 
ofinansierade i nuläget. MSB bedömer dock 
att arbeten med regeringsuppdragen i sig har 
bidragit till att både intensifiera  planeringen 
och öka kunskapen om vilka steg som är 
nöd vändiga kommande år, både för det civila 

försvaret i stort och inom de olika sektorerna, 
civilområdena och  beredskapsmyndigheterna. 
Genom regeringsuppdragen axlade MSB 
rollen att göra avvägningar och föreslå resurs-
behov för det civila försvaret som helhet, 
vilket myndigheten ser som en viktig uppgift.

För att tydliggöra vilka insatser MSB gjort 
under året för att stärka det civila försvaret har 
dessa lyfts ut i faktarutor i års redovisningen. 
Ett av MSB:s grunduppdrag är dock att  stärka 
det civila försvaret, vilket innebär att under 
kapitlet ”Beredskap för kriser och krig” är 
detta ett av målen med området och det 
mesta som görs där har som syfte att stärka 
det civila försvaret.

Insatser och åtgärder
Förutom ovanstående åtgärder har stort 
fokus legat på att stötta Ukraina och här 
sammanfattas dessa åtgärder. Fördjupad 
information återfinns i respektive område 
i resultatredovisningen.

Lägesbedömningar 
och  samverkan
MSB har hållit ihop krishanteringen på nationell 
nivå och regelbundet  samlat  myndighetschefer, 
operativa chefer, kommunikationsdirektörer 
och handläggare från olika myndigheter och 
organisationer för att skapa en gemensam 
läges bild och diskutera aktuella frågor. 
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Det förändrade omvärldsläget för med sig 
risker för störningar i internationella leverans-
kedjor, och kan påverka försörjningen av 
samhällsviktiga varor. MSB har följt utveck-
lingen noga, identifierat möjliga störningar 
och  bedömt konsekvenser för samhälls-
viktiga verksamheter. Ansvariga myndighe-
ter har  gemensamt arbetat med åtgärder för 
att samhällets viktigaste verksamheter inte 
ska drabbas och förbereder hur prioritering-
ar ska göras om det uppstår bristsituationer.

I det löpande operativa arbetet innefattas 
även olika typer av tematiska konsekvens-
bedömningar som rör cyberhot och risker 
för samhällets funktionalitet. MSB driver ett 
antal forum för att dela information och för 
att skapa en god beredskap bland  aktörerna 
i krishanteringssystemet. Varje vecka har 
CERT-SE, funktionen som arbetar med säker-
hets incidenter, sammanställt en omvärlds-
bevakning där händelser med påverkan på 
samhällets informations- och cyber säkerhet 
uppmärksammats och publicerats i ett 

 veckobrev på cert.se. CERT-SE har även kon-
tinuerligt tagit fram en lägesuppfattning som 
syftar till en samlad överblick samt beskrivning 
av åtgärder till stöd för samhället i arbetet 
med att förebygga och hantera it-incidenter. 

Ett särskilt arbete har bedrivits med att 
omvärldsbevaka, detektera och verifiera 
it-incidenter med särskild inriktning på 
det säkerhetspolitiska läget.

MSB samverkar löpande och tätt med Försvars-
makten utifrån ett totalförsvars perspektiv, 
som innefattar diverse operativa åtgärder, 
 inklusive kommunikationsstrategi och bud-
skap kring totalförsvar. Samverkan sker också 
med aktörer utifrån andra specifika områden, 
som till exempel inom migration.

MSB har utifrån Natos processer tagit fram 
och bidragit med nationella civila lägesbilder 
avseende kriget i Ukrainas påverkan på Sverige. 
Detta har skett med stöd av berörda civila myn-
dig heter och i samarbete med Regeringskansliet.

Bild från kampanjen "Vi har det i oss. Om krisen eller kriget kommer".
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Bild från kampanjen "Vi har det i oss. Om krisen eller kriget kommer".
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Stöd till aktörer
Med anledning av den ryska invasionen av 
Ukraina genomförde MSB under perioden 
januari till mars ett antal aktiviteter för att ge 
stöd till systemets aktörer i deras beredskaps-
anpassning. Bland annat har information 
skickats till samtliga myndigheter kring vilket 
ansvar de har för den svenska beredskapen 
och behovet av att beakta detta i deras verk-
samhet. Syftet har varit att åstadkomma en 
tempoökning i nödvändiga åtgärder.

I syfte att förenkla anpassningar har redan 
tillgängligt stöd paketerats utifrån olika 
målgruppers behov och med hänsyn till 
det  aktuella säkerhetspolitiska läget.

Under perioden har möten med blivande 
sektorsansvariga myndigheterna och närings-
liv ingående i respektive sektor genomförts 
för att initiera en dialog kring samverkan. 
Tillsammans har aktörerna identifierat 
olika åtgärder att arbeta vidare med för 
att stärka beredskapen.

Vidare etablerades ett callcenter för att 
kunna bemöta allmänhetens frågor med 
anledning av omvärldsläget. Många frågor 
rörde befolkningsskydd och hemberedskap. 
Information skickades även till fastighets-
ägare gällande skyddsrum.

MSB har också publicerat rekommendationer 
om cyberhygien, nätfiske och överbelastnings-
attacker samt artiklar som betonar vikten 
av att vidta säkerhetsåtgärder i alla delar av 
en verksamhet samt att uppdatera sårbara 
system omgående.

Internationella insatser
MSB:s insatsorganisation har under året  arbetat 
intensivt med både humanitära insatser, 
freds- och säkerhetsfrämjande insatser samt 
resiliensinsatser kopplade till kriget i Ukraina. 
Stödet ges koordinerat via EU:s civilskydds-
mekanism EU civilian Protection Mechanism, 
EUCPM och genom olika FN-organ.

Arbetet med stöd till Ukraina pågick redan 
innan den ryska invasionen i februari 2022. 

MSB har under en lång period bedrivit insats-
verksamhet i Ukraina och hade personal i 
landet när det ryska angreppet intensifierades 
i februari. Redan tidigt under våren påbörja-
des ett intensivt arbete med stöd till både 
Ukraina och grannländer. Detta stöd har 
utgått från främst de förfrågningar om stöd 
som inkom via EU:s civilskyddsmekanism, 
där MSB är Sveriges enda kontaktpunkt. 
Genom samverkan med andra myndigheter, 
regioner och kommuner samt näringslivet 
har MSB kunnat distribuera stora mängder 
stöd till Ukraina under året.

En stor mängd materiel, bland annat räddnings-
tjänst utrustning, minröjnings utrustning, läke-
medel, ambulanser och brandbilar, nödbostäder, 
tält och värmare samt material till infrastruktur 
inom energi sektorn har skickats för att bistå 
ansvariga aktörer i Ukraina och när liggande 
länder med nödvändiga resurser för att 
upp rätt hålla samhällsviktig verksamhet och 
skydda befolkningen. MSB har även  arbetat 
med medicinsk evakuering av patienter från 
Ukraina, i nära samarbete med regioner och 
berörda myndigheter i Sverige. MSB har 
utöver ett omfattande stöd med materiel 
bistått med ett 80-tal krishanteringsexperter 
till FN, EU och EUAM (European Union 
Advisory Mission Ukraine) för att bistå 
med kompetens och kunskap inom områden 
såsom informationshantering, samordning, 
jämställdhet, infrastruktur och logistik.

Under sommaren tilldelades MSB extra medel 
om 100 miljoner kronor för att ytter ligare 
kunna kraftsamla för Ukrainas och omkring-
liggande länders behov.

Kommunikationsinsatser
MSB ser till att information till  allmänheten 
är samordnad och att samhällets resurser 
används effektivt. Tillsammans med en stor 
grupp centrala myndigheter har MSB tagit 
fram en kommunikationsstrategi och budskap 
om totalförsvaret.

På Krisinformation.se togs en särskild händelse-
sida fram, med svenska myndigheters infor-
mation om kriget i Ukraina. Webbplatsen tog 
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också fram en särskild sida med information 
om omvärldsläget riktad till barn.

Tillsammans med Försvarsmakten har MSB 
genomfört en nationell Totalförsvarsdag för 
att öka allmänhetens kunskap och intresse 
om totalförsvaret och samhällets  förberedelser 
inför höjd beredskap. Antalet besökare upp-
skattades till cirka 25 000–45 000.

2022 har MSB också genomfört  förstärkta 
kommunikationsinsatser för att bidra till ökad 
motståndskraft och försvarsvilja. Nation ella 
informationsinsatser har gjorts med fokus på 
hemberedskap, det allvarliga säkerhetspolitiska 
läget, vikten av att skydda och försvara vårt 
öppna demokratiska samhälle liksom vikten 
av att vi går samman om något hotar oss.

Ett exempel på en omfattande informations-
kampanj som riktades till allmänhet och 
 företag handlade om hur man skyddar sin 
viktigaste information. Kampanjen var ett 

resultat av ett uppdrag från regeringen till 
MSB och Polismyndigheten och genom fördes 
under konceptet ”Tänk Säkert”. Ett nära sam-
arbete med bland annat Internet stiftelsen och 
Svenska Stöldskyddsföreningen möjliggjorde 
anpassade budskap till olika målgrupper och 
gemensamt utförande med intensiv tidplan. 
Effektmätningarna visar mycket goda resultat 
och kampanjens budskap bedöms som viktigt 
av målgrupperna. Särskilt värt att lyfta fram 
är kampanjdelen med målgrupp unga där ett 
samarbete med influencern Anis Don  Demina 
fick stor spridning och uppmärksamhet.

Under december genomfördes en nationell 
kampanj om Krisinformation.se med syfte 
att få fler medvetna om var man kan hitta 
samlad risk- och krisinformation. Effekt-
mätningar från första insatsen visar att en 
majoritet fått ett positivt helhetsintryck 
av informationsinsatsen och tyckte att 
 bud skapet var tydligt.

Bild från kampanjen ”Något litet kan betyda allt”. 
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Skydd mot olyckor
Inom området Skydd mot olyckor har MSB till uppgift att samordna och 
stödja i att förebygga och hantera olyckor. Målet med arbetet är färre 
olyckor och effektivare räddningsinsatser.

• MSB:s ansvar att leda beredskapssektorn för räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen 
har resulterat i en myndighetsövergripande plan för hur arbetet i sektorn respektive civil-
området ska bedrivas.

• Inom ramen för arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap har en ny pilotutbildning 
utvecklats med målet att höja medvetenheten om riskerna med att hantera oexploderad 
ammunition och kunna upptäcka samt märka ut farliga områden under höjd beredskap 
eller krig. Två kurstillfällen har genomförts för räddningstjänstpersonal.

• Inom ramen för MSB:s nya uppgift som tillsynsmyndighet över kommunernas skyldigheter enligt 
lag om skydd mot olyckor har cirka 35 tillsynsärenden från 2021 avslutats och 65 är pågående.

• Implementeringsarbetet av ett enhetligt ledningssystem har fortsatt och det nya systemet för 
utbildningar i räddningsledning har introducerats. 336 personer i kommunal räddningstjänst 
har utbildats.

• Över 5 000 kursdagar har genomförts gällande de förordningsstyrda utbildningarna inom skydd 
mot olyckor och 1 205 har genomfört eller examinerats, varav 169 kvinnor och 1 036 män.

• MSB har samordnat insamling, transport och destruktion av skumvätskor som finns hos 
räddningstjänsterna och som innehåller PFAS i syfte att minska risken för att dessa används 
och sprids i miljön. Under året har 191 ton skumvätska destruerats.

• Drygt 231 200 tkr har fördelats till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor och 
en digital e-tjänst har utvecklats för att underlätta för kommunerna att ansöka om dessa medel.

• MSB har skapat processer för den nationella visselblåsarfunktionen för rapportering av 
missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som är 
en del av MSB:s ansvar för marknadskontroll.

• Installation av utomhusvarningssystem har skett i samarbete med länen som omfattas av de för-
ändrade beredskapszonerna vid de svenska kärnkraftverken. Utdelning av nya instrument för strål-
ningsmätning och indikering har också skett till hälften av landets kommunala räddningstjänster.
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Tabell 3. Kostnad för skydd mot olyckor 
2022–2020, tkr

2022 2021 2020

Verksamhets-
kostnader

623 788 585 575 586 679

Transfereringar 313 492 84 080 137 581

Totala kostnader 937 280 669 655 724 260

Verksamhetskostnaderna för området har 
ökat i jämförelse med tidigare år. Det är 
främst till följd av ökade driftskostnader 
i verksamhet finansierad av förvaltnings-
anslaget och inom området utbildning. 
Den avgiftsfinansierade verksamheten står 
för en mindre andel av de totala verksamhets-
kostnaderna, vilket är i nivå med tidigare år.

MSB har tilldelats ytterligare anslagsmedel på 
2:2 ap.2 Förebyggande åtgärder mot jordskred 
och andra naturolyckor, vilket möjliggjorde 
transfereringar om 235 536 tkr för innevarande 
år i jämförelse med 24 850 tkr år 2021.

Transfereringarna inom anslag 2:3 ap.2 Ersätt-
ning för räddningstjänst m.m. har också ökat, 
främst avseende ersättning till kommuner 
för räddningstjänstkostnader i samband med 
skogsbrand samt miljöräddningstjänst till sjöss 
där medlen betalats till Kustbevakningen.

MSB får enligt villkor 5, använda och fördela 
51 000 tkr av anslaget för beredskapsåtgärder 
mot kärnkraftsolyckor. Under 2022 transfer-
erades 36 120 tkr till länsstyrelsernas bered-
skapsarbete mot kärnkraftsolyckor vilket är 
1 000 tkr högre än 2021.

Bild från kampanjen ”Elda säkert”.
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Statistik och analys

MSB tillhandahåller statistik från kom-
munerna genom händelserapportering, 
analyser om olyckor, skador, trygghet 
och säkerhet. Statistiken omfattar även 
personalsammansättning och genomförda 
åtgärder inom kommunens förebyggande 
ansvar. Kunskaper som behövs för olycks-
förebyggande och skadebegränsande åt-
gärder samt för MSB:s tillsynsarbete men 
också för myndighetens stödjande roll.

Bedömningen är att god och kvalitetssäkrad 
statistik levereras över räddningstjänstens 
insatser baserat på händelserapportering. 
Statistiska analyser och erfarenheter från 
olycksutredningar med lokalt och nationellt 
intresse kompletterar bilden.

Ett samarbete för trygghet 
och säkerhet i samhället
Under 2022 har MSB och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) publicerat den femtonde 
öppna jämförelsen i Trygghet och säkerhet. 
Syftet är att stimulera till förbättringsarbete 
och ökad effektivitet i landets kommuner. 
Uppgifterna i rapporten bygger på nationell 
statistik från Socialstyrelsen, MSB, SCB, Brå 
och SOS Alarm AB. De områden som kart-
läggs är personskador, utvecklade bränder, 
 anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet. 
I årets sammanvägda värden rankas Hammarö 
för femte året i rad till tryggaste kommunen 
följt av Vaxholm, Vellinge och Knivsta.

Olycks och insatsstatistik
MSB publicerar statistik över räddningstjäns-
ternas insatser. Statistiken visar vilka händel-
ser och uppdrag som räddningstjänsten har 
larmats till och vilka åtgärder som vidtas vid 
en olycka. Statistiken bygger på räddnings-
tjänstens händelserapporter och används av 
kommuner, MSB, andra myndigheter, orga-
nisationer, forskare och till beslutsunderlag.

Under 2021 larmades den kommunala rädd-
ningstjänsten till drygt 121 600  händelser och 
uppdrag fördelat på 96 300 inträffade och 
befarade olyckor, 12 900 akuta sjukvårdslarm 

och 12 400 andra uppdrag. Utryckningar till 
bränder och brandtillbud minskade, medan 
antalet till trafikolyckor ökade. MSB har 
 under året gjort en särskild analys av pande-
mins påverkan på denna statistik för 2020, 
och kommer fortsätta att studera resultatet.

Tabell 4. Antal inträffade och befarade olyckor som 
lett till utryckning av räddningstjänsten, 2020–2021* 

Månad 2021 2020

Januari 7 698 7 366

Februari 7 078 7 570

Mars 6 885 7 220

April 7 446 8 118

Maj 7 594 7 839

Juni 8 825 9 615

Juli 9 896 7 866

Augusti 8 519 9 636

September 8 270 8 385

Oktober 7 970 7806

November 7 462 7 274

December 8 621 7 169

*Tabellen är framtagen från effekter på räddningsinsatser 
och personskador till följd av pandemin.

Under juli 2021 var nästan alla typer av inträffa-
de och befarade olyckor som lett till utryckning 
av räddningstjänsten fler än samma period 
2020, i december var det framför allt trafik-
olyckor och automatlarm som bidrog till skillna-
den men även bränder i byggnad. Skillnaderna 
under juni och augusti berodde till största del 
på väderberoende händelser som bränder i skog 
eller mark och natur- och drunkningsolyckor.

Antal bränder
Under 2021 larmades den kommunala rädd-
ningstjänsten till 23 200 bränder och brand-
tillbud. Nästan 11 000 var i byggnad och 
12 300 var brand i annat än byggnad.  Åren 
2019 till 2021 har de bränder och brandtillbud  
i byggnad som lett till utryckning av räddnings-
tjänsten legat runt 11 000 per år. Under 2021 
var det en viss ökning i verksamhetskategorin 
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Boende och en nedgång i Allmän verksamhet. 
Bland händelserna i Boende var det bränderna 
och brandtillbuden i villor som ökade från 
2 370 till 2 720.

Bränder och brandtillbud i annat än byggnad 
minskade med nästan 16 procent. Det var 
framför allt bränderna i skog eller mark som 
var färre, men även bränder i avfall eller 
återvinning och fordon eller fartyg utomhus 
minskade under 2021.

Tabell 5. Antal bränder och brandtillbud efter hän-
delse och verksamhet som har lett till utryckning 
av räddningstjänst, 2021–2019

Händelse 2021 2020 2019

Brand eller brandtillbud 
i byggnad, i verksamhets-
kategorin Boende

7 304 7 062 7 193

Brand eller brandtillbud 
i byggnad, i verksamhets-
kategorin, Allmän verksamhet

3 593 3 774 3 964

Brand eller brandtillbud i 
fordon eller fartyg utomhus

4 508 4 917 5 064

Brand eller brandtillbud 
i skog eller mark

4 076 5 289 5 481

Brand eller brandtillbud i av-
fall eller återvinning utomhus

2 028 2 386 2 299

Brand eller brandtillbud 
i annat utomhus

1 734 2 079 2 451

Under 2021 gick de avsiktliga bränderna 
och brandtillbuden ner. Särskilt märks det 
i bränder och brandtillbud i fordon utomhus, 
och i personbilar. Mellan 2020 och 2021 gick 
de avsiktliga bränderna i personbilar ner med 
32 procent till 700 händelser. Det är första 
gången sedan 2007 som det var färre än 
1 000 händelser under ett år.

Omkomna i brand
Arbetet med rapportering av årligen omkomna 
i brand är inte tillfredsställande. MSB  saknar 
idag juridisk möjlighet att kvalitetssäkra  siffrorna 
med uppgifter från Rättsmedicinal verket, 
RMV. Därför har MSB och RMV under året 
lämnat en gemensam hemställan till regeringen 
om en ny förordning som skulle göra det möj-
ligt för RMV att lämna uppgifter till MSB.

Tabellen redogör för antal personer som om-
kommit till följd av brand. Statistiken bygger 
på MSB:s insamling av uppgifter från den kom-
munala räddningstjänsten, Polisen, Trafikverket 
och sjukvården och uppdateras varje arbetsdag 
utifrån det som har inkommit till MSB.

Tabell 6. Omkomna i brand 2022–2020, antal*

Antal omkomna 
till följd av brand  2022  2021  2020

Kvinnor 37 35 36

Män 56 43 53

Okänt 6 0 0

Summa 99 78 89

* Baserat på uppgifter inlämnade till MSB t.o.m. 2023-01-03.

Uppgifterna för 2022 är preliminära. Uppgifterna kan 
 komma att ändras om MSB ges möjlighet att kvalitetssäkra 
siffrorna med uppgifter från Rättsmedicinalverket, RMV.

Bild från kampanjen ”Elda säkert”. 
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Antal anställda i kommunal räddningstjänst
Tabell 7. Antal anställda inom räddningstjänsten med minst hälften av den totala arbetstiden inom operativ 
verksamhet, 2021–2019

År

Deltid RIB* Heltid

SamtligaKvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

2021 846 10 086 10 932 311 4 636 4 947 15 879

2020 836 10 011 10 847 303 4 748 5 051 15 898

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

* RIB, räddningstjänst i beredskap.
Tabellen visar att antalet kvinnor är lågt inom kommunal räddningstjänst, men att antalet ökar gradvis.

MSB genomför tillsammans med länsstyrel-
serna en uppföljning över kommunernas arbete 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 
LSO. Antalet anställda inom räddnings tjänsten 
med minst hälften av den totala arbetstiden 
inom operativ tjänst inkluderar både befäl 
och brandmän. På större orter är de flesta 
brandmän anställda på heltid. På mindre 
orter är det vanligare med räddningstjänst-
personal i beredskap som redovisas som deltid 
i tabellen. Statistiken redovisar inrapporterade 
uppgifter från räddningstjänsterna.

Ungefär två tredjedelar av bemanningen av 
svensk räddningstjänst består av deltidsanställda 
brandmän (räddningspersonal i beredskap). 
Vid mer än hälften av landets  brandstationer 
bemannade med deltidsbrandmän råder be-
man nings svårigheter vilket hotar tillgången till 
effektiva räddningsinsatser. Problemet har fun-
nits under lång tid men trots tidigare åtgärder 
har den negativa trenden inte kunnat vändas.

Under 2022 har MSB gett stöd till kommun-
erna i deras arbete med personalförsörjningen 
av deltidsanställda inom räddningstjänst. 
Dialogstöd har tagits fram för att förenkla 
och förbättra dialogen mellan den kommunala 
räddningstjänsten och befintliga potentiella 
huvudarbetsgivare för deltidsbrandmän. Arbete 
har påbörjats för att skapa en strategi och hand-
lingsplan för att systematiskt och långsiktigt 
förbättra den bekymmersamma situationen. 
En nyckelfaktor är att bredda rekryteringsgrup-
pen vilket gynnar jämställdhet och mångfald.

Förebygga och inrikta

MSB:s arbete med förebyggande och 
 in riktande arbete syftar till att stärka sam-
hällets kapacitet att skydda människors 
liv och hälsa, egendom och miljö samt 
samhällsviktig verksamhet. Den dagliga 
verksamheten förebygger och hanterar 
effektivt små och stora olyckor. MSB:s 
bedömning är att stödet inom skydd mot 
olyckor till kommunal räddningstjänst och 
det civila samhället är tillfredställande 
 genom pågående utveckling för att både 
öka förmåga och också kapacitet att minska 
störningar i samhällsviktiga funktioner och 
dess ekonomiska konsekvenser.

Sektor för räddningstjänst 
och skydd av civilbefolkning
I det nya beredskapssystemet har MSB 
från och med den 1 oktober sektorsansvar 
för beredskapssektorn räddningstjänst och 
skydd av civilbefolkningen. Sektorsansvaret 
omfattar bland annat statlig och kommunal 
räddningstjänst över hela hotskalan, varning, 
alarmering, utrymning och inkvartering.

Myndigheterna som ingår i sektorn är Kust-
bevakningen, Polismyndigheten, Sjöfarts-
verket, Strålsäkerhetsmyndigheten, SMHI 
och länsstyrelserna som hittills representerats 
av Jönköpings län. SOS Alarm AB och SKR 
har inledningsvis också varit adjungerade 
till sektorsarbetet.
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Räddningstjänst under höjd 
beredskap – RUHB
MSB fick under året uppdrag från  regeringen 
att ta fram dimensionerande planerings-
förutsättningar för kommunal räddningstjänst 
under höjd beredskap (JU 2022–02313). 
Under laget kommer att ligga till grund för 
 vilka förutsättningar de kommunala räddnings-
tjänsternas planering ska bedrivas vid höjd 
beredskap och ytterst krig. Verksamheternas 
grundläggande förmåga behöver tas fram för 
att hantera sådana situationer. Uppdraget 
ska redovisas till Regeringskansliet senast 
den 1 mars 2023.

Under året har Försvarets forskningsinstitut 
(FOI) haft i uppdrag att under söka vilken 
påverkan kriget i Ukraina har haft på landets 
räddningstjänster och hur dessa erfarenheter 
har visat vilken förmåga som krävs för att 
hantera krigets effekter. Undersökningen 
kommer både att vara ett faktaunderlag till 
regeringsuppdraget och för MSB:s fortsatta 
arbete med att stödja kommunal räddnings-
tjänst. Vidare har erfarenhetsspridning till 
länsstyrelser och kommunala räddningstjänst-
organisationer påbörjats under december och 
kommer att fortsätta under början av 2023.

Bild från kampanjen ”Elda säkert”. 
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Räddningstjänst
MSB har genomfört och lämnat individuella 
analyser och hantering av incidenter till 
regeringsuppdraget psykisk ohälsa och suicid-
prevention som samordnas av Folkhälso-
myndigheten och Socialstyrelsen. De ska 
ta fram en nationell strategi inom området. 
Inom ramen för uppdraget har de långsiktiga 
behoven inom kommunal räddningstjänst 
avseende suicidprevention tagits om hand 
och MSB har bidragit med viktiga perspektiv 
och åtgärder till uppdraget.

Under 2022 har föreskriften MSBFS 2022:1 
och allmänna råd om behörighet att vara 
räddningschef eller räddningsledare i kommu-
nal räddningstjänst reviderats, fastställts och 
kommunicerats. Föreskrifterna ger aktörerna 
tydligt rättsligt stöd när det gäller behörig het och 
kompetens för  räddnings ledare. Före skrifterna 
är anpassade till MSB:s nya utbildningar inom 
räddnings ledning för chefer inom kommunal 
räddningstjänst som trädde i kraft under 2022.

Tillsynshandboken har uppdaterats efter 
ändringen i lag om skydd mot olyckor och 
publicerats 2022. Handboken förklarar de 
nya föreskrifterna, (MSBFS 2021:8), om 
hur kommunerna ska planera och utföra 
tillsyn över brandskyddet. Se samtliga pub-
likationer på sidan 55.

Framtagna föreskrifter, allmänna råd, hand-
böcker, rapporter och statistiska underlag skapar 
förutsättningar för kommunerna att före bygga 
och minska skador till följd av olyckor.

Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för  ämnen 
och föremål som har egenskaper som kan 
 orsaka skador på människor, miljö och 
egen dom. Föreskrifterna som reglerar  detta 
i  Sverige är ADR-S och RID-S som ska 
säker ställa  säkra transporter. Föreskrifterna 
 bygger på de inter nationella regelverken ADR 
(Agreement concerning the Inter national 
Carriage of Dangerous Goods by Road) och 
RID  (Regulation concerning Internation-
al Carriage of Dangerous Goods by Rail). 

De innehåller också en bilaga S med enbart na-
tionella regler. Under 2022 har två nya utgåvor 
av regel verken tagits fram och  publicerats i form 
av före skrifter, en för respektive transportslag.

Arbetet med farligt gods syftar till att utveckla 
och förbättra regelverken om transport av 
farligt gods på väg och på järnväg. Genom att 
MSB aktivt har deltagit i det internationella 
regelutvecklingsarbetet har det säkerställts att 
Sveriges intressen tagits tillvara samt att en 
god kunskapsnivå upprätthålls och förståelse 
för de regler som arbetas fram. Detta har lett 
till att det finns tydliga, uppdaterade och rele-
vanta regelverk som för berörda verksamheter 
möjliggör att bedriva transport i enlighet med 
gällande regelverk. Den förväntade effekten 
är färre olyckor i samband med transport av 
farligt gods, samt minskade konsekvenser 
av de olyckor som trots allt inträffar.

Ett konkret exempel är de utökade krav på 
trans port skydd vid transport av vissa mängder 
av explosiva ämnen och föremål (klass 1) som 
trätt i kraft i samband med de nya utgåvorna 
av regel verken. MSB har för Sveriges räkning 
varit drivande i att ta fram och föreslå dessa 
regeländringar vid det beslutande FN-mötet 
(WP.15). Den förväntade effekten av detta 
är minskad stöldrisk av högriskgods i klass 
1 och bedömningen är att detta kommer att 
öka samhällets säkerhet.

MSB ansvarar för att examinera förare av for-
don för transport av farligt gods och utfärdar 
ADR-intyg. Verksamheten är  avgiftsfinansierad 
vilket innebär att den måste bedrivas med 
full kostnadstäckning. Under 2022 har verk-
samheten bedrivits med gott resultat och har 
genererat ett överskott om cirka 1 097 tkr.

Tabell 8. Antal utfärdade ADR-intyg, 2022–2020

2022 2021 2020

Registrerade intyg 8 272 9 077 7 791

Under 2022 har 8 272 ADR-intyg utfärdats 
och 13 840 examinationer har genomförts, 
vilket är något mindre än budgeterat utfall.
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MSB ansvarar även för att examinera säkerhets-
rådgivare till verksamheter som är del aktiga 
i transporter av farligt gods. Det totala  antalet 
godkända säkerhetsrådgivare i landet har 
 under 2022 ökat från 498 (2021) till 505.

Tabell 9. Antal examinerade säkerhetsrådgivare, 
2022–2020

2022 2021 2020

Provtillfällen 9 16 7

Godkända 114 126 65

Genomförda prov 141 154 90

Totalt 9 tillfällen för examination har genom-
förts. Variationen i antal examinations tillfällen 
är pandemirelaterade. Under 2020 ställdes 
flera examinationer in och under 2021 halv-
erades antal platser per examination vilket 
föranledde fler tillfällen. Antalet examinerade 
säkerhetsrådgivare under 2022 är totalt 114, 
varav 32 kvinnor och 82 män.

Brandfarliga och explosiva varor
Bedömningen är att det finns fortsatta utman-
ingar inom området kopplat till samhällets för-
måga och kapacitet att förebygga antagonistiska 
händelser. Ökad medvetenhet och kunskap 
hos såväl näringsliv som kommuner behövs.

Vid halvårsskiftet 2022 trädde  myndighetens 
regler om korrossionsskydd av rör avsedda 
för brandfarlig vara i kraft fullt ut. Regeln har, 
trots en övergångsperiod på åtta år, inneburit 
problem för många verk sam heter som inte 
vidtagit åtgärder för att säkra rören. Detta har 
under 2022 varit mycket uppmärk sammat 
och föranledde inrättande av ett statligt 
investerings stöd till berörda  anläggningar, 
främst drivmedelsstationer, för att de  fortsatt 
ska kunna bedriva verksamhet. En för ut sätt ning 
för att få bidrag har varit att den aktuella 
verk sam heten också beviljats en dispens från 
MSB om kravet på tid för åtgärdande.  Under 
året har myndigheten hanterat 123 dispens-
ansökningar, vilka samtliga inkom  under 
kvartal två. Endast ett fåtal anläggningar har 
bedömts sakna tekniska förutsättningar för 

att beviljas dispens. Den förväntade effekten 
är att det i hela landet även i fortsättningen 
kan erbjudas drivmedel från en säker och 
godkänd anläggning, inom rimligt avstånd.

För att tillgodose kommunernas behov av 
kompetensutveckling har framtagandet av 
webbaserade kurser fortsatt och en ny kurs, 
LBE Brandfarliga varor, har publicerats 
under 2022. Kurserna ska bidra till att 
höja kunskapen inom räddningstjänst.

Det stora antalet sprängningar som har  drabbat 
Sverige saknar motstycke i andra jämförbara 
länder och ställer nya krav på berörda myndig-
heter. Flera av explosionerna sker i urbana 
miljöer på tider när människor befinner sig 
i omgivningarna och har utgjort en stor risk 
för tredje person att dödas eller skadas all var-
ligt. Detta innebär ett hot mot människors 
säkerhet, skadar tryggheten i samhället och i 
förlängningen rättssamhället och demokratin. 
MSB reglerar hanteringen 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 men ställer även krav på att förhindra 
obehöriga att hantera explosiva varor. Den 
tilltagande användningen av sprängämnen 
i samband med gäng kriminalitet har lett till 
att MSB har ökat ambitionen och samverkan 
med andra myndigheter inom området. Denna 
samverkan har skett genom det  nationella 
forumet för sprängämnessäkerhet samt samver-
kan kring nationellt bomb data center (NBDC). 
MSB samverkar även med näringslivet.

Under 2022 har MSB deltagit vid två bransch-
konferenser, där MSB tillsammans med Polis-
myndigheten bland annat  informerade om 
de nya reglerna om lämplighetsprövning av 
föreståndare och deltagare för hantering av 
explosiv vara. Dessutom har diskussioner 
fortsatt om hur branschen kan verka för att öka 
säkerheten kring transport av explosiva varor, 
genom deltagande vid en transportkonferens för 
bergsprängare arrangerad av Kompetens centrum 
för energetiska material (KCEM) och Berg-
sprängnings Entreprenörernas Förening (BEF). 
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Samverkan främjar medvetenheten, ökar 
kunskapen om vikten av efterlevnad av de 
regler som finns samt tydliggör vilka åtgärder 
verksamheten själv kan genomföra för att 
för bättra skyddet. Åtgärderna bedöms till del 
stärka samhällets förmåga att förebygga antago-
nistiska händelser men ytterligare behov finns.

MSB har färdigställt en förstudie om utveckling 
och inrättandet av ett nationellt tillstånds-
register för civila explosiva varor. De främsta 
mo tiven för ett register är att förenkla möjlighe-
ten till kontroll av ett tillstånds giltighet, vara ett 
stöd vid tillsyn samt att stödja kommunikation 
mellan de involverade myndigheterna, MSB, 
kommun och Polismyndigheten. Vidare belyser 
förstudien behov av förändringar i lagstiftning.

Årsuppföljningen av kommunernas arbete 
med brandfarliga och explosiva varor visar på 
att kommunernas tillsynsbesök har fortsatt att 
minska jämfört med 2020. För brand farliga 
 varor är minskningen från 2 095 besök till 
1 852 och för explosiva varor från 355 besök 
till 317. Även tillsynerna av de som hanterar 
spräng- och tändmedel minskade 2021 jämfört 
med 2020, från 105 besök till 51. Jämfört med 
tidigare år redovisar kommunerna ett ökat antal 
återkallade tillstånd. Det är en tydlig ökning 

från runt 50 per år till 138 år 2021. Ökningen 
kan sannolikt förklaras av de nya kraven på 
lämplig hetsprövning i LBE, ett krav som lett 
till en genomgång av alla gällande tillstånd.

Naturolyckor och klimat
MSB stödjer kommuner och andra aktörer i 
deras förebyggande arbete inom naturolyckor. 
De negativa konsekvenserna av klimatföränd-
ringar märks redan i dag och en anpassning 
i samhället behöver ske. Årligen inträffar i 
Sverige naturolyckor, olyckor som beror på 
naturhändelser i form av översvämning, ras, 
skred eller erosion.

MSB har, i samarbete med Statens geotekniska 
institut (SGI) och Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut (SMHI) lämnat 
förslag på författningsreglering av anslag 
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordsked 
och andra naturolyckor. Den 15 september 
fattade regeringen beslut om förordning 
(2022:1395) om statsbidrag till kommuner 
för före byggande åtgärder mot naturolyckor. 
Myndigheten ska fortsatt utveckla använd-
ningen av anslaget och redovisa en inriktning 
för hanteringen av  anslaget och har också 
utvecklat en e-tjänst som ska under lätta för 
kommuner att söka bidrag.

230 000 000 
Under 2022 fördelade MSB drygt 230 miljoner kronor 
för olika åtgärder som förebygger naturolyckor.
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Under 2022 fördelade MSB drygt 231 200 tkr 
från anslag 2:2 till 15 kommuner för 16 olika 
åtgärder. Bland annat har Kristianstad, Vellinge 
och Mölndal byggt omfattande över sväm-
nings   skydd medan Hässleholm, Mark och 
 Munkedal har fått medel till åtgärder för  ras-  
och skred säkring. Olofström,  Ragunda och 
Stenungs sund har fått medel till åtgärder 
för att före bygga erosion. Medel från anslag 
2:2 har också fördelats till länsstyrelserna för 
deras arbete enligt förordning (2009:956) 
om översvämningsrisker.

Tabell 10. Fördelning av anslag 2:2, 2022–2020 tkr

2022 2021 2020

Översvämning 210 016 15 849 60 779

Ras & skred 10 954 4 455 9 773

Erosion* 10 240 - -

SUMMA bidrag 
till kommunerna

231 211 20 304 70 552

Länsstyrelserna för 
arbete enl. Över-
svämningsförordningen

4 325 4 546 4 298

Total SUMMA 235 536 24 850 74 850

* Erosion ingår i bidraget från 2022. För fördelning till 
kommuner se även Bilaga 1 tabell 2.

Sedan 2012 har MSB, enligt EU:s direktiv 
2007/60/EG hantering av översvämnings-
risker, möjlighet att samla in data från inträf-
fade översvämningar, genom att ge länsstyrel-
serna i uppdrag att utreda konsekvenser av 
omfattande översvämningar. Erfarenheterna 
och informationen från dessa utredningar 
används sedan i arbetet med att vart  sjätte år 
se över och identifiera områden med betydande 
översvämningsrisk, den tredje cykeln startade 
2022. Hittills har nio olika utredningsuppdrag 
efter större översvämningar utförts av läns-
styrelserna på uppdrag av MSB. Rapporten 
som publicerats 2022 är en sammanställning 
av erfarenheter från hur översvämningarna, 
senast i Gävleborgs län, påverkat samhället 
och hur situationen har hanterats.

Stöd till aktörer

MSB stödjer och inriktar aktörerna genom 
att tillsammans med dem planera och 
utveckla metodstöd, vägledningar samt 
utbildningar. MSB bedömer att arbetet med 
stöd till aktörer är tillfredställande inom 
 området skydd mot olyckor.

Lednings och beslutsstöd till 
kommunal räddningstjänst
Tillsammans med kommunal räddningstjänst 
och andra aktörer driver MSB projektet 
”Enhetligt ledningssystem (ELS) för kommunal 
räddningstjänst” som ska stärka förmågan att 
genomföra effektiva räddningsinsatser. Målet 
med projektet är att utveckla räddningstjäns-
tens förmåga att bland annat forma sina led-
ningsorganisationer, utöva ledning i samband 
med större och mer komplexa insatser samt 
hjälpa varandra vid olyckor. ELS bedöms öka 
kommunernas förmåga att leda insatser och 
bidra till samverkan.

Under året har implementering av den hand-
bok som togs fram 2021 pågått i de kommu-
nala räddningstjänsterna. Implementeringen 
har skett på flera olika sätt genom exempelvis 
ledningsutvecklare, workshops och stöd till 
framtagandet av de nya ledningsutbildningarna. 
Innehållet i handboken har fortsatt utvecklats 
med metoder för ledning. Nationella riktlinjer 
för nummersättning i Rakel har tagits fram 
utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt behov 
genom att beskriva hur nummersättning sker av 
enheter och talgrupper för räddningstjänsten.

MSB har haft löpande dialog med räddnings-
tjänsten under utvecklingsarbetet för att 
säkerställa att de nya utbildningarna går i takt 
med utredningar, förändrad lagstiftning och 
kommande föreskrifter samt det utvecklings-
arbete som pågår i kommunal räddnings-
tjänst för att stärka räddningsledningen.
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Räddningstjänstråd
Räddningstjänstrådet är ett rådgivande forum, 
med representanter från alla län, som främjar 
dialogen mellan MSB och kommunal rädd-
ningstjänst för att identifiera gemensamma 
utvecklingsområden, risker och utmaningar.

Räddningstjänstrådet har under 2022 haft två 
ordinarie och ytterligare tre möten. Arbetet 
med återupptagen försvarsplanering, det 
säker hets politiska läget, utveckling av den nya 
beredskapssektorn och personalförsörjning 
avseende deltidsbrandmän är exempel på 
strategiska frågor som diskuterats med rådet.

Under vårens möten i räddningstjänstrådet var 
det flera kommuner som ville donera räddnings-
tjänstmaterial till Ukraina. Räddningstjänst-
rådets deltagare som representeras av alla län 
ansåg det var en bra idé att stödja en koordinering 
där MSB tog ansvar för att samordna insamlan-
det och hanterade logistiken med transporterna. 
Sex räddningsfordon och över 240 pallar med 
räddningsmaterial skickades till EU:s kontakt-
punkt i Polen för vidare transport till The States 
Emergency Services (SES) i Lviv, Ukraina.

Innovation och utveckling till stöd 
för kommunal räddningstjänst
MSB har under året stimulerat innovation och 
utveckling till räddningstjänstområdet genom 
Nationellt utvecklingscenter (NUC) med fokus 
på ”Säkerhet på skadeplats”, ett nationellt sam-
arbete mellan Räddningstjänsten Storgöteborg, 
MSB och Innovationsmekanismen WIN Guard.

Ett projekt har genomförts gällande ”Brand-
robotar för kommunal räddningstjänst” som 
har kartlagt hur internationell räddningstjänst 
arbetar med robotik för brandsläckning i 
komplexa miljöer. Erfarenheter har samlats in 
från räddningstjänster i Oslo, Köpenhamn och 
Paris och sammanfattats i en rapport. Rappor-
ten beskriver inom vilka arbetsområden brand-
robotar kan användas och hur robotar inom 
räddningstjänsten ger en säkrare arbetsmiljö för 
personal på skadeplats. WIN Guard har också 
i projekt undersökt hur man med enkla medel, 
tidigt i insatsen, kan leda och samla upp släck-
vatten. Erfarenheterna har samlats i en rapport.

Tillsammans med Innovationsmekanismen 
WIN Guard har MSB lanserat en digital 
förslags låda där förslag och utmaningar sam-
las in för vidare utveckling. WIN Guard har 
också hållit tre möten under året för att stimu-
lera utveckling och innovation. Fokus för de 
tre mötena har varit hållbar räddningstjänst, 
vatten rening och jämlik räddningstjänst.

Inriktning för jämställdhet och 
mång fald i räddnings tjänsten 2030
Inriktningen med tillhörande handlingsplan 
som fastställdes 2021 har tre gemensamma 
målbilder för jämställdhet och mångfald 
inom räddningstjänsten med sikte på 2030. 
Målbilderna samverkar, för om arbets miljön 
(målbild 1) är inkluderande blir det  lättare 
att rekrytera (målbild 2), vilket i sin tur 
bidrar till att en god och jämlik service 
(målbild 3) kan uppnås.

Under 2022 har åtgärder genomförts för att 
utveckla en mer inkluderande arbetsmiljö, 
mångfald i personalsammansättningen och 
jämlik service till samhället.

Kunskap inom området har tagits fram genom 
studier om hur underrepresenterade grupper upp-
fattar räddningstjänsten och yrkesrollen brand-
man. I rapporten ”Kartläggning av räddnings-
tjänstens anställningskrav för brandmän 2022” 
sammanställs de krav som olika räddnings-
tjänster ställer vid rekrytering av brandmän och 
avslutningsvis har en studie avseende kvinnors 
upplevda arbetsmiljö i samband med anställ-
ning som deltidsbrandman (RIB) påbörjats.

Utbildning med kommunal räddningstjänst 
som målgrupp har genomförts i form av lika-
behandlingskurser i samarbete med Nätverket 
Jämställd Räddningstjänst (NJR). Dessutom 
har en pilotutbildning för räddningstjänstens 
chefer genomförts, inspirerad av Försvars-
maktens Gender coach-program, där syftet 
är att öka chefers kompetens och förmåga 
att leda utvecklingen av jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet i sin egen organisation.
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Brandriskprognoser
MSB har tillsammans med SMHI fortsatt ut-
veckla det nationella och nordiska systemet för 
brandriskprognoser som stöd till länsstyrelser, 
räddningstjänst och MSB:s operativa verksam-
het att förebygga och  hantera skogsbränder.

Inom vegetations- och skogsbränder har skogs-
brandsbevakning med flyg genomförts inom 
stora områden för att tidigt kunna upptäcka 
bränder och ge vägvisning och koordinater till 
berörda räddningstjänster. Under 2022 upp-
täckte flygen 105  bränder i skog och mark och 
hade en flygtid på 3 441 timmar vilket kan 
jämföras med 2021, då 94 bränder upptäcktes 
och flygtiden var 5 151timmar. I årets flygtim-
mar ingår även arbete vid ytterligare 28 bränder 
dit de brandbevakande flygen dirigerats av SOS 
Alarm AB för att hjälpa till att lokalisera eller 
ge överblick av skogsbränder som upptäckts 
på annat sätt. Under året har också satellit-
detektering av bränder tillämpats skarpt efter 
ett par års utveckling, tester och validering 
i samverkan med SMHI och kommunal 
räddningstjänst. Det förbättrar ytterligare 
tidig upptäckt och positionering av bränder.

Nationell samverkansgrupp för 
oljeskadeskydd
MSB arbetar med ”Sveriges strategi för olje-
skades kydd” och det aktörsgemensamma 
 arbetet sker genom ”Nationell samverkans-
grupp för oljeskadeskydd” (NSO). Sveriges 
strategi för oljeskadeskydd är den över-
gripande, långsiktiga inriktningen för det 

 gemensamma, nationella arbetet inom  området 
och handlingsplanen som har utvecklats ut-
ifrån strategin syftar till att konkretisera de 
behov som strategin anger samt att prioritera 
det samlade arbetet. Det strategiska arbetet 
inom oljeskadeskyddet är i sin tur en del 
av strategin för kemiska, biologiska, radio-
logiska, nukleära och explosiva ämnen.

Den reviderade handlingsplanen antogs av 
de åtta NSO-aktörerna och lanserades i maj 
2022. Prioriterade åtgärder ska vara vägledande 
för samverkande myndigheter och aktörer.

MSB stod värd för årets nationella oljeskade-
skydds konferens som samlade aktörerna inom 
området för erfarenhetsutbyte och för att 
genomföra en scenarioövning kring fiktivt olje-
utsläpp med komplikationer. En lärdom var hur 
många olika aktörer som behöver involveras och 
att kontaktvägar och gemensamma lägesbilder 
kan behöva synkroniseras bättre. Inför konfe-
rensen hade MSB tagit fram en informations-
film vilken visar komplexiteten och bredden 
av aktörer och olika ansvar och roller i arbetet 
med oljeskadeskydd. Filmen finns på MSB.se.

HELCOM-samarbetet har formellt pausats 
på grund av kriget i Ukraina. Informella 
möten planeras för EU:s medlemsstater utan 
Rysslands medverkan. Tysklands övning Balex 
2022 genomfördes informellt där MSB deltog 
som övad och som observatör. Det var första 
gången MSB skickade personal utomlands 
för att delta vid gränsöverskridande övning.

3 441 Under 2022 upptäckte flygen 
105 bränder i skog och mark och 
hade en flygtid på 3 441 timmar.
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Utbildning

Bedömningen är att tillgången på utbild-
ningarna inom skydd mot olyckor inte är 
tillfredställande. Utbildningarna är centrala 
för att kunna möta kommunernas behov 
av personalförsörjning och öka samhällets 
förmåga inom civil beredskap. Kapaciteten 
behöver utökas annars finns det risk för att 
utbildning sker på annat sätt vilket hotar 
likvärdig räddningstjänst och civilskydd för 
medborgarna i hela Sverige.

MSB har i uppdrag att tillhandahålla kostnads-
fri utbildning enligt förordning (2003:477) 
om utbildning i skydd mot olyckor. Dessa 
 genomförs av myndigheten på Sandö, i  Revinge 
och Rosersberg. I Rosersberg har MSB grund-
utbildning för skorstensfejare och vidare-
utbildning till skorstensfejartekniker. MSB 
ska också erbjuda utbildningar inom hela 
myndighetens ansvarsområde och i det fall 
MSB är huvudman får myndigheten även 
ta ut avgift för utbildningen.

Under 2022 har arbetet med att anpassa 
resurs behovet per utbildningsplats genomförts 
för att kunna erbjuda fler utbildningsplatser 
med målet att utveckla befintliga ut bildningar 
inom skydd mot olyckor. I ljuset av det under 
året kraftigt försämrade säkerhets politiska 
läget med Rysslands anfallskrig mot Ukraina 
har utvecklingen pausats.

MSB har under året framhållit till regeringen 
behovet av en återupptagen civilplikt med 
tillhörande civilpliktsutbildning.  Eventuella 
anpassningar av befintlig utbildning  behöver 
relateras till kommunernas behov av grund-
förmåga vid höjd beredskap och vara tätt 
samman länkad med nyutveckling av en 
civilplikts utbildning. MSB har av det skälet 
avvaktat med att genomföra anpassningar som 
påverkar kommunal räddningstjänsts grund-
förmåga innan nödvändiga beslut fattats. 
Om satsningar uteblir ser MSB inget annat 
alternativ än att genomföra de anpassningar 
som är nödvändiga för en långsiktigt hållbar 
utbildnings verksamhet i ekonomisk balans.

I samband med ökat fokus på tillsyn, 
räddningstjänst under höjd beredskap och 
det förändrade säkerhetsläget med nya och 
utökade krav på MSB:s utbildningsverksam-
het har MSB valt ett nytt sätt att samla och 
 presentera information för hela myndig-
hetens utbildnings verksamhet. Det nya sättet 
kan förleda läsaren att tro att antalet del tagare 
har ökat men det faktiska del tagandet ligger 
på samma nivå som föregående år.

Utbildning inom skydd 
mot olyckor
Utbildning i skydd mot olyckor (SMO) är 
en tvåårig eftergymnasial utbildning som är 
studie medels berättigad och ger både teoretiska 
kunskaper och också de praktiska färdigheter 
som krävs för att arbeta inom räddnings- och 
säkerhetsområdet.

192 Under 2022 har det från 
utbildningen skydd mot olyckor 
examinerats 192 studerande – 
30 kvinnor och 162 män.
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Tabell 11. Utbildningar som är berättigade för studiemedel, 2022–2020

Utbildning
Längd 
dagar

Totalt 
dagar

2022 2021 2020

Exami-
nerade Kvinnor Män

Exami-
nerade Kvinnor Män

Exami-
nerade Kvinnor Män

Skydd mot olyckor 
(SMO)

400 3 200 192 16 % 84 % 215 18 % 82 % 204 16 % 84 %

Påbyggnad 
Brandingenjörer

200 200 18 44 % 56 % 36 47 % 53 % 28 18 % 82 %

Skorstens fejare, 
grund

100 200 46 35 % 65 % 45 22 % 78 % 45 22 % 78 %

Skorstens-
fejartekniker, 
påbyggnad

100 100 24 4 % 96 % 22 18 % 82 % 22 9% 91 %

Under 2022 har det från utbildningen skydd 
mot olyckor examinerats 192 studerande, 
30 kvinnor och 162 män. Totalt har MSB:s 
förordningsstyrda utbildningar genomförts 
av 1 205 studerande, 14 procent kvinnor och 
86 procent män. Den ettåriga påbyggnads-
utbildningen för brandingenjörer har bidragit 
till ökad förmåga att leda såväl i fredstid 
som under höjd beredskap. Under 2022 

har 44 procent kvinnor och 56 procent 
män examinerats till brandingenjörer.

Under året har 46 deltagare tagit examen från 
grundutbildningen skorstensfejare, 35 procent 
kvinnor och 65 procent män. Den senaste 
treårsperioden har andelen kvinnor  varierat 
mellan 20–30 procent och män mellan 
70–80 procent. Totalt har 24 tagit examen 
från utbildningen skorstensfejartekniker.

Tabell 12. Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (deltid), 2022–2020

Utbildning
Längd 
dagar

Totalt 
kurs -
dagar

2022 2021 2020

Antal 
deltagare Kvinnor Män

Antal 
deltagare Kvinnor Män

Antal 
deltagare Kvinnor Män

Grund-
utbildning 
för räddnings-
tjänstpersonal 
i beredskap, 
kurs 1 (Grib)

15 285 484 13 % 87 % 537 14 % 86 % 534 14 % 86 %

Grund-
utbildning 
för räddnings-
tjänstpersonal 
i beredskap, 
kurs 2 (Grib)

15 330 507 15 % 85 % 410 13 % 87 % 415 12 % 88 %
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Grundutbildning för räddningstjänstpersonal 
i beredskap (Grib) är en utbildning riktad 
till deltidspersonal inom räddningstjänst som 
genomförs i nära samverkan med externa leve-
rantörer för att möta behovet av flexibilitet.

MSB har utvecklat nya ledningsutbildningar 
för kommunal räddningstjänst i syfte att bidra 
till dagens och framtidens räddningstjänster. 
Utbildningarna ska öka kompetensen och skapa 
förutsättningar för att räddningstjänstens arbete 
leds likvärdigt och enhetligt vid räddnings-
insatser från vardagsolycka till kris och krig.

Tabell 13. Påbyggnadsutbildningar inom området skydd mot olyckor, 2022–2020

Utbildning
Längd 
dagar

Totalt 
kursdagar

2022 2021 2020

Antal 
deltagare Kvinnor Män

Antal 
deltagare Kvinnor Män

Antal 
deltagare Kvinnor Män

Tillsyn och 
olycksföre-
byggande 
A och B

30/50 110 82 11 % 89 % 79 21 % 79 % 82 18 % 82 %

Gruppledare 15 135 46 9 % 91 % - - - - - -

Styrkeledare 30 240 186 6 % 94 % - - - - - -

Insatsledare 40 120 61 5 % 95 % - - - - - -

Regional 
insats ledare

20 60 26 12 % 88 % - - - - - -

Vakthavande 
befäl/rädd-
ningschef

25 25 17 0 % 100 % - - - - - -

Räddnings-
ledning 
A och B

- - - - - 285 4 % 96 % 341 4 % 96 %

Oexploderad 
ammunition

5 10 38 0 % 100 % - - - - - -

Fortbildning 
inom området 
SMO

2–10 31 104 11 % 89 % 321 10 % 90 % 204 11 % 89 %

Under 2022 har 82 studerande deltagit 
i  utbildning inom Tillsyn och olycksföre-
byggande, varav 11 procent kvinnor och 
89 procent män. Jämförelser utifrån ett 
treårsperspektiv visar på små variationer 
när det handlar om könsfördelning.

De nya utbildningarna för räddningsledning 
startade 2022 och 336 deltagare från kommunal 
räddningstjänst har utbildats. Utan jämförande 
siffror har antalet deltagande kvinnor varit 
mellan 5–10 procent och  90–95 procent män.

Enligt 8 kap. i lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor ska kommunens organisation för 
räddningstjänst under höjd beredskap, utöver 
de uppgifter organisationen har i fredstid, 
 ansvara för upptäckande, utmärkning och 
röjning av farliga områden, indikering, 
sanering och andra åtgärder för skydd mot 
kärnvapen och kemiska stridsmedel, samt 
kompletterande åtgärder som är nödvändiga. 
MSB har i samverkan med totalförsvarets 
ammunitions- och minröjningscentrum 
(Swedec) tagit fram en pilotkurs för anställda 
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i kommunal räddningstjänst. Under året har 
två kurser med 38 deltagare genomförts, inga 
kvinnor och 38 män. Kursens mål är att höja 
medvetenheten och öka förmågan till risk-
bedömning med oexploderad ammunition 
under höjd beredskap och krig enligt lagstift-
ningen. Kursens fokus är defensiva skydds-
åtgärder. Röjning av farliga områden ingår inte 
i denna kurs. En särskild utvärdering med slut-
satser kommer att ligga till grund för fortsatt 
arbete. För att kunna genomföra beredskaps-
planering inför höjd beredskap behöver det 
klargöras vad det moderna kriget kan ge för 
konsekvenser och vilka krav det ställer på 
förmågan hos kommunal räddningstjänst.

Digital fortbildningstjänst
Fortbildningstjänsten är en kostnadsfri digital 
plattform med 37 webbkurser och instruktörs-
material som vänder sig till personal som 
arbetar med skydd mot olyckor inom kom-
munens organisation för räddningstjänst. 
Tjänsten erbjuder lättillgänglig, flexibel och 
kvalitetssäkrad utbildning med en kombi-
nation av egenstudier samt instruktörsledda 
moment i grupp. För att räddningstjänsten 
ska kunna följa de anställdas kompetens-
utveckling krävs inloggning. Den webbaserade 
tjänsten har närmare 12 000 unika konton 
och över 150 organisationer är anslutna.

Ny kurser till fortbildningstjänsten
• Klimatförändringars påverkan 

på  räddningstjänst
• Planera för klimatrelaterade risker
• Brandfarliga varor
• Fysiska och ergonomiska utmaningar
• Akut omhändertagande enligt 

 S-XABCDE

• Trafikolycka med personbil.

Webbkurser
MSB erbjuder också webbutbildningar till  flera 
målgrupper inom civil beredskap och olika 
funktioner inom kommunal räddnings tjänst. 
Sedan starten 2019 har ett 15-tal kurser intro-
ducerats och genomgåtts av över 100 000 
deltagare. Under 2022 reviderades kursen 
”Totalförsvar – ett gemensamt ansvar” och 
10 000 deltagare har genomgått utbildningen. 
Nya webbutbildningar tas löpande fram för 
att bredda eller tillgängliggöra viktiga ämnen.

Exempel på webbkurser
• Rakel 
• Hantering av säkerhetsskydds-

klassificerade handlingar
• Kontinuitetshantering
• Samhällets krisberedskap
• Så bör du agera vid terrorattentat
• Elektromagnetiska hot
• Digital informationssäkerhets-

utbildning för alla
• LBE Brandfarliga varor.

Civil beredskap och totalförsvar
Ett ökat fokus på MSB:s utbildningar har 
 under 2022 inneburit ett annat sätt att samla 
in och presentera data. I tabellerna presen-
teras områden, antal deltagare, fördelning 
mellan kön och antal utbildningsdagar för 
respektive utbildning.

En grundläggande kompetensutveckling för 
alla utbildningar inom civil beredskap är 
”Grundkurs i samhällsskydd och beredskap”, 
med 65 deltagare under 2022, 54 procent 
kvinnor och 46 procent män.
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Tabell 14. Utbildningar inom civil beredskap, 2022

Utbildningsområde Längd dagar Totalt dagar
Antal 

deltagare Kvinnor Män

Samverkan och ledning 3–4 52 330 60 % 40 %

Ansvar och regelverk 2–20 217 300 53 % 47 %

Samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering 2–3 5 47 60 % 40 %

Säkra kommunikationer 2 2 26 15 % 85 %

Informations- och cybersäkerhet 2–4 19 117 13 % 87 %

Övning och övningsutvärdering 2–3 11 63 62 % 38 %

CBRNE 2 10 54 43 % 57 %

Övriga kurser 1–4 21 191 27 % 73 %

Totalt 1–20 337 1 128 52 % 48 %

Under 2022 har utbildningarna i tabell 14 
delats in i olika områden och redovisas med 
antal kursdagar och deltagare per kurs. Uti-
från denna förändring jämförs siffrorna från 
2020 och 2021 med totalt antal deltagare 
som 2020 var 765 varav 47 procent kvinnor 
och 53 procent män samt 2021 med 1 119 
deltagare med jämn fördelningen mellan 
kvinnor 50 procent och män.

De specialutformade kurserna inom civil 
beredskap och totalförsvar som vänder sig 
till samhällets aktörer redovisas här separat 
i tabell 15. MSB utformar och håller högre 
kurs 1 och 2 samt kurser inom ansvar och 
regelverk i samarbete med Försvarsmakten 
och Försvarshögskolan som genomförare.

Tabell 15. Utbildningar i samverkan med Försvarshögskolan, civil beredskap och totalförsvar, 2022–2020

Utbildning
Längd 
dagar

Totalt 
dagar

2022 2021 2020

Antal 
deltagare Kvinnor Män

Antal 
deltagare Kvinnor Män

Antal 
deltagare Kvinnor Män

Högre kurs 
i  samhällets 
kris beredskap 
Steg 1

15 45 89 48 % 52 % 59 37 % 63% 47 32 % 68 %

Högre kurs 
i  samhällets 
kris beredskap 
Steg 2

35 35 38 47 % 53 % Flyttad
p.g.a.

corona

Flyttad
p.g.a.

corona

Flyttad
p.g.a.

corona

15 33 % 67 %

Totalförsvars- 
utbildning

3 3 40 50 % 50 % 33 48 % 52%

Regelverk och 
 ansvar i total-
försvaret

2 4 48 62 % 38 % 74 68 % 32%

Totalförsvars-
juridik

3 3 27 81 % 19 % 24 63 % 37%

Övnings-
utvärderare

2 2 16 50 % 50 % 39 59 % 41%
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Bild från kampanjen ”Skydd mot olyckor”.
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Tillsyn

MSB bedömer att tillsynsverksamheten inte 
är tillfredsställande inom de tre områdena: 
tillsyn, tillsynsvägledning och marknads-
kontroll som ska vara likvärdig, effektiv 
och rättssäker. Syftet är att kontrollera om 
tillsynsobjektet följer lagstiftningen och de 
skyldigheter som följer av denna. Inom 
samtliga tre områden finns överenskomna 
planer för aktiviteter och planerade besök. 
MSB behöver öka frekvensen av tillsyn 
och utbilda fler resurser.

Tillsyn av kommunerna enligt 
lag om skydd mot olyckor
MSB:s tillsyn av kommunernas arbete med 
skydd mot olyckor 2021–2023 följer en över-
gripande plan. För 2022 har fokusområden för 
tillsynen varit kommunernas handlingsprogram 
inom skydd mot olyckor samt kommunens 
plan för räddningsinsatser vid anläggningar 
för storskalig kemikaliehantering (Seveso-
anläggningar). I huvudsak har tillsyn riktats 
mot kommunens förebyggande arbete och mot 
kommuner där insamlade nyckeltal indikerar 
brister i verksamheten. Nyckeltal erhålls genom 
den årliga enkät som kommunerna besvarar 
men också genom analyser av de till MSB 
insända händelserapporter som upprättas 
efter varje genomförd räddningsinsats.

Behov av tillsyn har visat sig vara omfattande 
och av effektivitetsskäl används därför kvanti-
tativa bedömningar (hur mycket som presteras) 
som grund för att välja var tillsynsaktiviteter 
initieras. Endast i begränsad omfattning bedrivs 
kvalitativ uppföljning (hur bra det görs) av 
kommuner som inte påvisat kvantitativa brister.

Under året har arbete pågått med de 50-tal till-
synsärenden som påbörjades 2021 efter föränd-
ring i lagen om skydd mot olyckor och ungefär 
lika många har påbörjats under 2022. Tillsynen 
har haft god effekt med förbättrad verksamhet 
men en andel av de identifierade bristerna med 
krav på åtgärder tar längre tid som exempel-
vis avsaknad av erforderlig kompetens. De 
vanligaste bristerna som har identifierats är låg 

andel tillsyn av enskilda, sotning och brand-
skyddskontroll. Vid utgången av 2022 var drygt 
65 tillsyns ärenden pågående medan 35 avslutade.

Tillsyn av länsstyrelsernas 
 övertagande av räddningstjänst
Med anledning av ändringar i förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) 
som trädde i kraft den 19 maj 2022, genom-
förde MSB en av nio planerade tillsyner 
 under 2022. Den genomförda tillsynen 
 gjordes hos Länsstyrelsen i Värmlands län.

Förändringen i förordningen medförde att MSB 
anpassade planeringen för utförande av tillsyn 
över länsstyrelsens planer för övertagande av 
kommunal räddningstjänst för 2022. I och med 
att de nu gällande planerna delvis blev inaktu-
ella efter 1 oktober bedömde MSB att det inte 
fanns skäl att göra fler tillsyner under 2022.

Ändringen i förordningen innebär att det från 
och med 1 oktober är länsstyrelser som är 
civilområdesansvariga som får ta över kommunal 
räddningstjänst. Detta medför att länsstyrel-
serna i Norrbottens, Örebro, Stockholms, 
Östergötlands, Västra Götalands och Skåne 
län i enlighet med FSO 4 kap 34 § ska upp-
rätta de planer som länsstyrelsen behöver för 
att kunna utöva sitt ansvar för övertagande 
av kommunal räddningstjänst. MSB kommer 
tidigast hösten 2023 att påbörja tillsyn på 
de planer för övertagande av räddningstjänst 
som gäller för de nya civilområdena.

Tillsyn av statlig räddningstjänst
Samordning av utveckling av statlig räddnings-
tjänst sker främst genom Centralt räddnings-
tjänstforum (CRF). Syfte med forumet är att 
utveckla samverkansformer så att inblandade 
myndigheter och organisationer kan genom-
föra effektiva och samordnade räddnings-
insatser, samt att samordna tillsynen av den 
statliga räddningstjänsten.

I syfte att förbättra samhällets förmåga att 
hantera olyckor har Statens Haveri kommission 
genomfört en analys av utredningar från 
insatser där det varit statlig och kommunal 
räddningstjänst inblandade. Identifierade 
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brister från utredningarna har sammanställts 
i en rapport för att kunna visa på eventuella 
mönster och dessa kommer ligga till grund 
för kommande utvecklingsarbete.

Tillsyn av program för räddnings
tjänst och sanering vid kärn
teknisk olycka
Under året har MSB genomfört samtliga 
sju planerade tillsynsbesök i Västmanland, 
Jämtland, Skåne, Västra Götaland,  Stockholm, 
Gävleborg och Halland av program för rädd-
ningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka. 
MSB har följt upp de tio länsstyrelser i Örebro, 
Östergötland, Värmlands, Kronoberg, Upp-
sala, Kalmar, Jönköping, Dalarna, Norrbotten 
och Gotlands län som fick tillsyn 2021.

Fortsatt gäller att planerna för organiserad 
strålningsmätning och sanering behöver 
utvecklas eftersom det saknas kunskap i att 
tolka mätvärden, då länsstyrelserna förlitar 
sig på att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
ska kunna bistå direkt vid olycka. I program 
och planer finns inte handfasta råd om hur, 
när och var olika åtgärder ska vidtas. Det kan 
 saknas avtal och utsedda presumtiva räddnings-
ledare och saneringsledare samt  effektiva 
utbildnings- och övningsplaner. Länen har 
blivit bättre på att samarbeta över länsgränserna 
efter att de nya planerings zonerna har införts, 
dessutom har frågorna  aktualiserats på grund 
av situationen i Ukraina.

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.

Syftet med tillsynen är att genom stöd, 
råd och uppföljning bidra till  samordning 
av läns styrelsernas tillsyn enligt lagen samt 
följa upp hur lagstiftningen efterlevs. 
Tillsyns  konferens är en metod som används 
tillsammans med länsstyrelserna i syftet 
att tillgängliggöra aktuell information, 
 kunskapsförsörjning och erfarenhetsutbyte 
för läns styrelsernas Sevesohandläggare.

Uppföljning enligt nytt tema har genomförts 
hos länsstyrelsen i Stockholm, Södermanland, 
Västernorrland, Halland, Skåne, Gävleborg och 
Jönköping med syfte att kontrollera hur läns-
styrelserna arbetar med tillsyn av verksamhets-
utövarnas nödlägesplanering. Effekten av 
uppföljningen ger en bild av lagstiftningens 
tillämpning och bidrar till att länsstyrelsernas 
tillsyn blir tydlig, effektiv och rättssäker.

Tillsyn och kontroll av statens 
alarmeringsavtal avseende 
112tjänsten
MSB utövar tillsyn och kontroll av SOS 
Alarm Sverige AB:s åtaganden i alarmerings-
avtalet. Den pågående återuppbyggnaden av 
total försvaret samt det förändrade säkerhets-
politiska läget medför att SOS Alarm AB, 
liksom andra samhällsaktörer, behöver vidta 
åtgärder för att öka kapaciteten att fullfölja 
samtliga åtaganden kopplat till totalförsvar och 
höjd beredskap. Utveckling sker successivt och 
förutsätter att samverkan sker mellan de olika 
inblandade aktörerna. MSB bedömer att SOS 
Alarm AB inte fullt ut uppfyller alla sina åtag-
anden innevarande år. Uppdraget redovisades 
till regeringen under andra kvartalet 2022.

Kontinuerlig uppföljning av frågor  kopplade 
till avtalet sker med SOS Alarm AB. En upp-
följning har genomförts under december i 
syfte att kontrollera om de vidtagna  åtgärderna 
har kortat ner svarstider, med fortsatt åter-
kommande uppföljningar under 2023.

Tillsyn enligt lagen om brand
farliga och explosiva varor
MSB har enligt lag (2010:1011) om brand-
farliga och explosiva varor (LBE) tillsyn över de 
verksamheter myndigheten prövar tillstånd för. 
Tillsyns- och tillståndsmyndigheten är samma 
myndighet i LBE, men prövning av tillstånd, 
godkännande av deltagare och föreståndare samt 
hantering av undantag sker i tillståndsprocessen.

Enligt överenskommelse med Försvarsmaktens 
Säkerhetsinspektion (SÄKINSP) genomför 
SÄKINSP viss tillsyn, i stället för MSB, över 
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Försvarsmaktens, Totalförsvarets forsknings-
instituts, Försvarets materielverks och Fortifi-
kationsverkets hantering av brandfarliga och 
explosiva varor. I enlighet med överenskom-
melsen har MSB deltagit tillsammans med 
Försvarsmaktens drivmedelsinspektörer vid 
fem tillsynsbesök och med Försvarsmaktens 
inspektörer för explosiva varor vid fyra besök.

MSB har genomfört 13 tillsynsbesök gällande 
civil hantering av explosiva varor. Vid årets 
tillsynsbesök har inträffade olyckor och till-
bud följts upp särskilt. Orsaken till olyckorna 
och tillbuden har i samtliga fall varit kopplade 
till arbetsinstruktioner eller att dessa inte har 
följts. Vid samtliga besök har verksamheternas 
risker och säkerhet diskuterats och hur de 
kan förbättras. Förändringar i  lagstiftningen 
har lett till att all personal som deltar i han-
teringen av explosiva varor, undantaget de 
som hanterar de minst stöldbegärliga varorna, 
ska godkännas. Verksamheterna anmäler de 
personer som bedöms omfattas av kravet. 
Vid tillsynerna har även en diskussion förts 
kring hur verksamheterna har gjort denna 
bedömning och hur de säkerställer att endast 
godkända personer hanterar explosiva varor. 
Efterlevnad av regelverken har uppfattats som 
god och MSB har endast vid ett tillfälle ställt 
krav på åtgärder i form av föreläggande.

Tillsyn enligt lagen om 
transport av farligt gods
MSB har enligt lagen (2006:263) om trans-
port av farligt gods under året genomfört 
21 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. 
MSB har under året utbildat instruktörer och 
inspektörer, totalt 32 från Polismyndigheten 
samt 31 inspektörer från Kustbevakningen 
inom ramen för samordningsuppdraget 
 avseende tillsyn av transport av farligt gods.

Tillsynsverksamheten har de senaste åren ut-
vecklats och strukturerats för att genomföras på 
ett mer systematiskt sätt. Allt eftersom tillsynen 
har utvecklats har också sannolikheten att utsät-
tas för en kontroll ökat för de berörda verksam-
heterna. Viljan att utse en säkerhetsrådgivare, 
och i övrigt göra rätt, har ökat och företrädare 
från branschen vittnar om en märkbart ökad 
efterfrågan på säkerhetsrådgivare. Detta har lett 
till ökad regelefterlevnad och den förväntade 
 effekten av detta är i förlängningen säkrare trans-
porter av farligt gods. Trots detta ska det sägas 
att tillsynsverksamheten är underfinansierad 
och omfattningen av den tillsyn som genom-
förs är inte tillfredsställande. Satt i relation till 
antalet verksamheter som finns registrerade 
i myndighetens säkerhetsrådgivarregister är 
en försiktig bedömning att antalet tillsyner 
åtminstone bör öka till omkring 60–80 verk-
samheter årligen för att uppnå en fullgod effekt.

Marknadskontroll
MSB har ett operativt ansvar för marknads-
kontroll inom fem sektorer. Sektorerna avser 
aerosolbehållare, transportabla tryckbärande 
anordningar (t.ex. gasflaskor),  gasanordningar 
(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 över-
ensstämmer med EU:s produktkrav.

MSB arbetar utifrån den Nationella strategin 
för marknadskontroll 2022–2025 och målen 
effektivare kontroll, utökat samarbete och 
ökad kunskap. Bland annat har en marknads-
analys genomförts för att öka kunskapen om 
tre av sektorerna. Ett led i effektivare kont-
roller är arbetet med att ta fram internt stöd 
inom processen för marknadskontroll.

Under 2022 har MSB genomfört marknads-
kontroll för att säkerställa att produkter överens-
stämmer med de krav som fastställs i relevant 
harmoniserad unionslagstiftning. Insatserna 
grundar sig från inkommande anmälningar men 
även från notifieringar via EU:s informations-
system. Arbetet har lett till att produkter har 
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åtgärdats eller helt tagits bort från  marknaden 
vilket bidrar till att främja säkerheten för 
konsumenter och en god konkurrens mellan 
företagen. Några exempel på insatser gäller 
gasflaskor, gasvärmare, engångsbehållare för 
gas, ventiler för gasflaskor samt sprängskarvrör. 
Beslut har fattats om förbud att på marknaden 
släppa ut 8 640 gasflaskor innehållande lustgas. 
Efter granskning av varuprov och de dokument 
som importören inkommit med kunde det 
konstateras att gasflaskorna inte uppfyller 
gällande lagstiftning. MSB har därmed krävt 
att Tullverket inte ska låta dessa gasflaskor 
övergå till fri omsättning. MSB har även fattat 
beslut om försäljningsförbud och krav på åter-
kallande från slutanvändare gällande cirka 
35 000 gasvärmare. Vidare har MSB drivit ett 
ärende gällande brister på en engångsbehållare 
med gas (gasol), vilket ledde till att företaget 
genomfört nödvändiga korrigeringar. Åter-
kallelse av en ventil på gasflaskor för kolsyra, 
som används i hemmiljö för kolsyrad dryck, 
har fortsatt under 2022. Totalt har cirka 
273 000 ventiler tagits ur drift. MSB har fattat 
beslut om förbud att på marknaden tillhanda-
hålla en typ av sprängskarvrör eftersom 
produkten saknar identitetsmärkning. Distri-
butören ska även återkalla de produkter som 
redan har tillhandahållits slutanvändarna.

Tabell 16. Inkomna antal anmälningar av produkter, 
2022–2020

2022 2021 2020

Genom 
 Safety Gate*

25 49 13**

Skyddsklausuler  4  2  7

Tullärenden  5  2  0

Övriga 
anmälningar

18 13 13

* EU:s rapporteringssystem för snabbt informationsutbyte 
om farliga konsumentprodukter.
** Inklusive 1 produkt som även anmälts som skyddsklausul.

Funktion för visselblåsare
EU:s visselblåsardirektiv (2019/1937) ska 
skydda den som väljer att anmäla och rappor-
tera om arbetsrelaterade missförhållanden, 
visselblåsare. MSB har skapat en process för 

rapportering av missförhållanden inom 
om rådet produktsäkerhet och produkt-
överensstämmelse som är en del av MSB:s 
ansvar för marknadskontroll.

Om det förekommer missförhållanden i en 
verksamhet är det mycket viktigt att de utreds 
och att nödvändiga åtgärder vidtas. Syftet 
är att upptäcka allvarliga missförhållanden 
och oegentligheter såsom korruption, jäv eller 
 mutor, det vill säga aktiviteter som är  olagliga 
eller oetiska. Reglerna innebär ett stärkt 
skydd för den som rapporterar om miss-
förhållanden, den så kallade visselblåsaren.

Mål och återrapporterings
krav i regleringsbrevet

Olycksförebyggande arbete 
och räddningsinsatser
1. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska, inom ramen för myndig-
hetens ansvarsområde, på en övergri-
pande nivå redovisa samhällets samlade 
förmåga att dels förebygga bränder och 
andra olyckor, dels genomföra  effektiva 
räddningsinsatser. I redovisningen ska 
klimatförändringarnas effekter på förekom-
sten 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 stora variationer.

Kommunal räddningstjänst är inne i en relativt 
kraftig förändringsprocess. De  kommunala 
räddningstjänsterna stod vid 2021 års för-
ändringar i lag (2002:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) olika långt ifrån den tänkta 
målbilden, och även förmågan att  utveckla 
verksamheten skiljer väsentligt mellan  Sveriges 
knappt 150 rädd nings tjänster. För att möta 
kraven avseende ledning av  kommunal 
räddnings tjänst har kommunerna bildat 
knappt 20 samarbetsregioner. Det betyder 
att kommunal räddningstjänst i större grad 
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uppträder som en regional aktör. Denna 
förändring bedöms som gynnsam då utökat 
samarbete för många kommuner även är 
en förutsättning för att uppnå kvalificerad 
kompetens för tillsyn och tillståndsgivning 
samt olycks undersökning. Förändringar i det 
säkerhetspolitiska läget ger nya utvecklings-
behov. I dialog med MSB vittnar flera och i 
huvudsak mindre kommuner om svårigheten 
att hantera parallella utvecklingsfrågor då 
tillgängliga resurser inte svarar mot behovet. 
Hög inflation, osäkerheter kring kommande 
lönerörelse och nytt pensionsavtal inom den 
kommunala sektorn påverkar de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunerna.

Från halvårsskiftet 2022 gäller nya föreskrifter 
avseende kommunens tillsynsarbete enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 
MSB:s tillsyn visar att de flesta kommuner 
kommer behöva genomföra fler tillsyner över 
brandskyddet och utveckla sitt arbete med 
såväl planering som genomförande. Samma 
observation gäller kommunens hantering av 
tillstånd och tillsyn enligt lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
Avseende kraven i LSO bedöms förtydligad 
reglering i form av föreskrifter, en ny handbok 
inom området, rådgivning samt MSB:s tillsyn 
bidra till en positiv utveckling. Avseende LBE 
utvecklar MSB stödet gentemot kommunerna, 
men kan inte analogt med LSO använda till-
syn som verktyg för att förbättra situationen.

Kommunernas ansvar för sotning och brand-
skyddskontroll fungerar i flera fall  bristfälligt. 
Problemen har bestått i såväl bristande 
uppföljning av upphandlad extern utförare 
som problem i samband med upphandling 
av ny leverantör.

Kommunernas förmåga att bedriva rädd-
ningsinsats bedöms som tillfredsställande. 
Alla kommuner i Sverige är idag anslutna till 
ett räddningsledningssystem för övergripande 
ledning av kommunal räddningstjänst. Pre-
standa hos dessa system är för närvarande un-
der utveckling och bedöms variera varför sär-
skilt riktade tillsynsinsatser tillsammans med 
fortsatt stöd från MSB planeras för 2023.

Ett betydande hot mot förmågan är kommun-
ernas svårighet att rekrytera deltidsbrandmän 
(räddningstjänstpersonal i beredskap). Vid 
utgången av 2021 uppgav kommunerna att 
det förelåg rekryteringsbekymmer på mer än 
hälften av Sveriges brandstationer bemannade 
med deltidsbrandmän. MSB har i riktat arbete 
tagit fram tillkommande kunskapsunderlag för 
att underlätta dialog mellan kommunala rädd-
ningstjänster och huvudarbetsgivare. Arbetet 
med jämställdhet och mångfald kopplat till 
kommunal räddningstjänst är direkt kopplat 
till ovanstående då såväl kvinnor som med-
arbetare med utomnordisk bakgrund är kraftigt 
underrepresenterade i dagens räddningstjänst. 
MSB:s stöd till kommunerna följer den under 
2021 upprättade inriktningen med tillhörande 
handlingsplan som finns inom området.

Inom ramen för Centralt Räddningstjänst-
forum (CRF) samordnar MSB tillsynen av 
den statliga räddningstjänsten. Under 2022 
har flera av de ansvariga myndigheterna inte 
haft någon fungerande tillsynsverksamhet, 
exempelvis Polismyndigheten och Kustbevak-
ningen. I en av MSB upphandlad studie genom-
förd under 2022 har Haverikommissionens 
och även aktörers egna utredningar analyse-
rats i syfte att hitta gemensamma nämnare. 
Bristande kunskap om andra myndigheters 
geografiska indelning och kontaktvägar samt 
bristande förmåga till uppdragsparallellitet 
med längre hanteringstider som följd är 
 exempel på effekter som identifierats.

Med införandet av civilområden med sex 
utpekade länsstyrelser som ansvariga för 
övertagande av räddningstjänst har befintliga 
planer behövt justeras. Ansvariga  länsstyrelser 
använder befintliga rutiner till dess att 
uppdaterade rutiner hunnit tas fram vilket 
bedöms kunna göras första halvåret 2023.

Förmågan att bedriva räddningstjänst  under 
höjd beredskap bygger på den ordinarie 
förmågan där pågående regeringsuppdrag till 
MSB ger framtida möjligheter till utveckling.

Extrema väderhändelser kommer bli mer frek-
venta och mer omfattande på grund av den 
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pågående klimatförändringen. Även om data 
tydligt visar att både temperatur- och neder-
bördsförändringar sker kan ännu inte tecken 
på en ökning av antal händelser och dess konse-
kvenser säkert kopplas till klimatförändringar.

Antal räddningsinsatser till följd av brand eller 
brandtillbud i skog eller mark är genomsnitt 
 cirka 5 000 per år. Såväl antal, intensitet och 
omfattning kan komma att öka varför aktörernas 
förebyggande arbete liksom räddningstjänstens 
beredskap behöver vidareutvecklas. Ett varmare 
klimat medför att säsongen för vegetations-
brand förlängs med cirka 50 dagar per år.

Antalet översvämningshändelser per år varierar 
kraftigt. Räddningstjänsten kommer att ställas 
inför fler tillfällen med  omfattande över-
svämningar vid vattendrag, sjöar och utmed 
kusten. Den ökade frekvensen och intensi-
teten av skyfall innebär även att områden 
över hela Sverige kan drabbas av omfattande 
översvämningar.

Ökad nederbörd medför att erosionen tilltar, 
att grundvattennivån i jordlagren höjs och 
en ökning av såväl frekvens som omfattning 
av översvämningar längs sjöar och vatten-
drag. Detta leder till försämrade stabilitets-
förhållandena med ökad risk för skred, ras, 
ravinutveckling och slamströmmar. Räddnings-
tjänsterna i hela landet behöver utveckla sin 
basförmåga att hantera ras och skred med 
koppling till civil beredskap. MSB:s nationella 
förstärkningsresurs för urban sök- och rädd-
ning (NUSAR) är särskilt utrustad och tränad 
att kunna söka efter och rädda människor vid 
räddningsinsatser med kollapsade byggnads-
konstruktioner, orsakade av till exempel natur-
händelser, olyckor, terrordåd eller krig.

Antal räddningsinsatser till stormskada har 
varierat kraftigt mellan åren med ett medel-
värde på cirka 900 insatser per år. Mildare och 
blötare vintrar innebär att tjälens förhållanden 
förändras, vilket gör att risken för stormskador 
kan öka även utan starkare vindar.

I framtiden kan även värmeböljor inträffa 
betydligt oftare i Sverige jämfört med i dag. 

Räddningstjänsten kan vid fler och kraftigare 
värmeböljor få en ökad arbetsbelastning på 
grund av fler värmerelaterade olyckor, exempel-
vis vegetationsbränder och drunknings olyckor, 
samtidigt som påverkan av värmen på perso-
nalen blir en utmaning för räddningstjänsten.

Beredskapsåtgärder mot 
 kärnkraftsolycka
2. 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 
redovisas (enligt villkor 5 under anslag 
2:6). Myndigheten ska även årligen 
rapportera utfallet av verksamheten till 
Strålsäkerhetsmyndigheten samt lämna 
en prognos för de tre kommande åren 
senast den 20 februari varje år.

Tabell 17. Fördelning av anslag 2:6 villkor 5, 
2022–2021, tkr 

2022 utbetalt 2021 utbetalt

Halland 11 100 11 100

Kalmar 7 800 7 800

Uppsala 9 500 9 500

Skåne 600 600

Västerbotten 600 600

Stockholm 845 720

Västmanland 845 720

Gävleborg 845 720

Kronoberg 845 720

Jönköping 845 720

Västra Götaland 845 720

Östergötland 725 600

Gotland 725 600

MSB 13 600 12 740

Totalt 49 708 47 860
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För finansiering av särskilda beredskapsåtgärder 
vid en kärnteknisk olycka utgår en avgift från 
varje svensk kärnteknisk anläggning. MSB får 
medel i det årliga regleringsbrevet till MSB:s 
verksamhet samt att fördela till  länsstyrelserna 
i 13 län för att genomföra åtgärder inom 
respektive verksamhet till den särskilda 
 beredskapen mot kärnkraftsolycka.

Regeringens beslut om införande av för-
ändrade beredskapszoner runt de svenska 
kärnkraft verken har medfört fler uppgifter 
för MSB och fler länsstyrelser än tidigare får 
särskilda medel för att stärka länens beredskap 
för kärnkraftsolycka. MSB beslutade i slutet 
av året att ge en extra tilldelning av medel 
till länen i planerings zonerna för att förstärka 
deras arbete med bland annat samverkan med 
kärnkraftlänen och planerna för strålnings-
mätning, inomhusvistelse, utrymning, extra 
utdelning av jodtabletter och gemensam 
kommunika tion. De län som fick en extra 
tilldelning var Stockholms, Västmanlands, 
Gävleborgs, Kronobergs, Jönköpings, Västra 
Götalands, Östergötlands och Gotlands län.

Under året har MSB arbetat med inomhus- 
och utomhusvarningssystem. Installation av 
utomhusvarning är nästan klar kring kärnkraft-
verken och beräknas kunna testas i sin helhet 
under första delen av 2023. Leveransen av 
inomhusvarningssystemet har blivit fördröjd 
till följd av komponentbrist och det rådande 
omvärldsläget. Implementeringen av systemet 
för inomhusvarning kommer att färdigställas 
under 2023. Leveranserna av instrument för 
indikering vid kärnteknisk olycka påverkas 
också av komponentbrist och världsläget. 
Trots leveransproblemen har MSB delat ut 
instrument i tolv län och utbildat personal 
hos både länsstyrelse samt inom kommunal 
verksamhet och räddningstjänst i grunderna 
för strålningsmätning och joniserande strålning.

MSB har genomfört två utbildningar inom 
svensk kärnenergiberedskaps grunder av 
strålningsmätning (joniserande strålning), 
tillgängliga resurser och strategier för 

strålnings mätningar. MSB har också genom-
fört en utbildning avseende sanering vid 
olycka på kärnteknisk anläggning. MSB har 
haft ett öppet digitalt forskningsseminarium 
som handlade om hur samhället påverkas  efter 
en kärnkraftsolycka. Forskare från universiteten 
i Lund, Göteborg och Örebro redo visade sina 
resultat efter fyra års forskning inom området. 
Dessutom har fem digitala tema seminarier 
genomförts under året med fokus på strål-
ningsmätning,  deponi av radioaktivt avfall, 
motåtgärder inom lantbruket vid nedfall av 
radioaktiva ämnen, konsekvenser av radio-
aktivt material i dricksvatten och plattformen 
för instruktörer.

MSB samverkar kontinuerligt med Strål-
säker hetsmyndigheten och länsstyrelserna 
i Uppsala län, Hallands län och Kalmar län 
i syfte att vidta åtgärder för att gemensamt 
implementera de förändrade beredskaps- och 
planeringszonerna. MSB deltar även i flertal 
grupper och samordnar bland annat arbetet 
i kommunikatörsnätverket och bidrar till 
arbetet med utdelning av information och 
jodtabletter som även utvärderats.

Klimatanpassning 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 genomförda aktiviteter.

Anslagsposten för klimatanpassning får använ-
das för karteringar, konsekvensbedömningar 
och riskhanteringsplaner avseende klimat-
relaterade översvämningar, ras, skred, värme-
böljor och skogsbränder samt för att utveckla 
arbetet med samhällsskydd och beredskap 
avseende klimatets förändring.
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Stabilitetskarteringar för Örebro, Kronoberg, 
Kalmar, Jönköping och Växjö har slutförts 
och överlämningsmöten med berörda kom-
muner har genomförts som stöd till planer-
ing hos kommuner, länsstyrelser och andra 
aktörer för skredförebyggande åtgärder. 
Stabilitets karteringar för finkorniga jordar 
pågår i Skåne, Jämtland och Västerbotten.

Under året har ett pilotprojekt kring ny 
 metodik för kustöversvämning genomförts 
och nya karteringar för Mörrumsån, Indals-
älven, Ljungan, Umeälven och Ångerman-
älven har publicerats i översvämningsportalen.

MSB har utvecklat en ny karttjänst för värme-
böljor över Sverige som visar uppmätta yt-
temperaturer under somrarna 2017–2022. 
En vägledning i form av en Storymap som för-
klarar hur karttjänsten är framtagen har skapats.

En ny omfattande kartering för Vänern och 
kritiska nivåer av för mycket eller för lite 
 vatten har startats upp i samverkan med Läns-
styrelserna i Västra Götaland och  Värmland 
och i dialog med Väner samarbetet och sam-
arbetets berörda kommuner och aktörer 
2022–2023. En historisk analys pågår och 
konsulter har upphandlats.

Under året har utveckling av karteringar av över-
svämningar vid kusten fortsatt. Ett uppdrag via 
Metria har genomförts om möjlighet att kartera 
specifika risker som ökar och/eller minskar 
brand spridning i vegetation som gräs och 
olika ris arter kopplat till kritiska objekt i infra-
strukturen som järnvägar och kraftledningar.

Utveckling och anpassning har skett av satellit-
detektion av skogsbrand och att anpassa dessa 
för snabbt larm till kommunal räddnings-
tjänst via SOS Alarm. Försök har inletts med 
testbränningar för att uppskatta detektions-
förmågan för satellit.

Kvalitetsvärdering av klassningar för bränsle i 
skogsmark och bränslebäddens dynamik är inlett 
för vidare analys. Tjänsterna är under ständig 
utveckling där MSB löpande förbättrar för att 
ge kommuner och länsstyrelser beslutsunderlag.

Genom framtagna besluts- och kunskaps-
underlag har kommuner, länsstyrelser och 
andra aktörer fått bättre förutsättningar att 
fortsätta arbetet med att kartlägga och åtgärda 
risker samt att planera för såväl förebyggande 
som operativa åtgärder. Detta för att med-
vetandegöra invånarna om riskerna i syfte att 
minska samhällets konsekvenser av klimat- 
och naturrelaterade olyckor och kriser.

Tabell 18. Fördelning och utfall anslag 1:10 Klimat anpassning, 2022, mnkr

Område
Ungefärlig 
kostnadsfördelning Exempel på aktiviteter

Ras & Skred 3,9 Översiktliga stabilitetskarteringar

Översvämning 1,6 Översiktliga översvämningskarteringar

Skogsbrand 2,2 Kartering av markförhållanden och brandbränslekarta

Värmebölja 0,6 Värmekartering över Sverige med maxtemperatur 2017–2022 
samt en  karttjänst för att identifiera områden med höga temperaturer

Utveckling 0,2 Studier och workshop

Personalkostnader 1,0

Resor 0,2

Summa 9,7
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Miljöpåverkan i samband med 
räddningsinsatser
5. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska redovisa arbetet med att 
stödja kommunal räddningstjänst med 
att begränsa miljöpåverkan i samband 
med räddningsinsatser. Arbetet ska ske 
tillsammans med Naturvårdsverket och 
särskilt fokuseras på stöd och vägledning 
när det gäller hantering av  kontaminerat 
släckvatten samt skumvätskor som inne-
håller PFAS. För arbetet får myndigheten 
använda en miljon kronor från anslag 
1:4 Sanering och återställande av förorena-
de områden under utgiftsområde 20 Allmän 
miljö och naturvård. Av redovisningen ska 
de genomförda åtgärderna framgå samt 
vilka effekter dessa åtgärder bedöms få.

Tillsammans med Naturvårdsverket har MSB 
utarbetat stöd och vägledning när det gäller 
kontaminerat släckvatten. För att ytterligare 
utveckla och säkerställa att stödet är  anpassat 
till målgruppen har MSB finansierat ett sam-
verkansprojekt mellan fem kommuner runt 
sjön Bolmen tillsammans med Länsstyrelsen, 
Polisen och Naturvårdsverket. Man har i proj-
ektet arbetat med frågor rörande hantering av 
kontaminerat släckvatten både ur ett förebyg-
gande och också ett förberedande perspektiv 
samt hur man operativt hanterar i händelse av 
en olycka. Utgångspunkten har varit att se hur 
man på bästa sätt utnyttjar tillgängliga resurser 
genom det framtagna stödet och vägledningen. 
Under Skadeplats 2022 presenterades erfaren-
heterna från arbetet genom föreläsningar och 
praktisk förevisning.

MSB har också genom sin innovations-
mekanism och i samarbete med räddnings-
tjänsten jobbat med frågan om att leda, 
separera, samla upp samt rena kontaminerat 
släckvatten. Dels för att undersöka vad man 
kan göra med befintlig utrustning men också 
för att stimulera utveckling av nya lösningar 

där existerande inte är tillräckliga. Här har 
MSB också finansierat forskning vid Lunds 
universitet rörande användning av återvunnet 
eller recirkulerat släckvatten för att utröna 
om detta kan skapa nya oacceptabla risker 
för räddningstjänstpersonal.

Förutom frågan om hantering av kontaminerat 
släckvatten har MSB också jobbat med frågan 
om hur man kan begränsa miljö påverkan vid 
skogsbrand. Resultatet från detta arbete har 
publicerats i rapporten ”Tillsats medel för 
skogsbränder – Påverkan på människors hälsa 
och miljön” samt inarbetats i den 3:e utgåvan 
av ”Vägledning i skogsbrandsläckning”.

MSB har fortsatt arbeta med stöd och väg-
ledning för skumvätskor och främst de som 
innehåller PFAS. En del av stödet har varit 
att inventera räddningstjänsternas  kvantitet 
av hur mycket skumvätska som behöver 
destrueras. Efter inventeringen har MSB på-
börjat insamling, transport och  destruktion. 
Under 2022 har cirka 19 ton destruerats 
vilket motsvarar ungefär hälften av den totalt 
kända mängden. I samband med insamlingen 
har också prover tagits på skumvätskorna där 
provernas resultat har registrerats i en databas 
innehållande ämnenas egenskaper som en 
viktig kunskapsbank.

Tillsammans med Kemikalieinspektionen och 
Naturvårdsverket har MSB också tagit fram 
en kunskapssammanställning som samlar den 
information som finns tillgänglig om skum-
vätskor. Den syftar till att läsaren ska få en 
genomgång av de studier och den litteratur 
som finns på området.

Sammanfattningsvis bedöms åtgärderna öka 
medvetenheten och behovet av att aktivt 
agera för att minska miljöpåverkan i samband 
med räddningsinsatser som i sin tur leder till 
att miljöpåverkan på sikt begränsas.
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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 sam-
verkan och likvärdighet över hela landet.

Föreskrifter
• MSBFS 2022:1 föreskrifter och allmänna råd 

om behörighet att vara räddningschef eller 
räddningsledare i kommunal räddningstjänst.

Handböcker
• Handbok Kommunal tillsyn enligt lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor
• Handbok Ett enhetligt ledningssystem för 

kommunal räddningstjänst – ELS reviderad 2022
• Handbok Kommunal krisberedskap 2. 

Kommunala verksamheter – Avlopp
• Handbok Kommunal krisberedskap 4. 

Riskkatalog – Kemiska och explosiva händelser
• Handbok Kommunal krisberedskap 4. 

Riskkatalog – Jordbävningar
• Handbok Kommunal krisberedskap 4. 

Riskkatalog – Skogs- och vegetationsbränder
• Handbok Kommunal krisberedskap 4. 

Riskkatalog – Översvämning.

Vägledningar
• Vägledning i skogsbrandsläckning 

– 3:e utgåvan 2022
• Vägledning till begränsningen av kemiska 

produkter enligt EU-förordning 2019/1148 för 
privatpersoner och andra enskilda, (förbud och 
tillståndskrav för  sprängämnesprekursorer)

• Vägledning Räddningsinsatser vid  händelser 
med gasdrivna fordon

• Vägledning Cybersäkerhet i tunga  räddningsfordon
• Vägledning Sanering efter en kärnteknisk 

olycka – Övergripande inledning
• Vägledning Att utforma en plan för mätningar 

med SRV-2000 och SaphyRAD-S
• Vägledning Sanering efter en kärnteknisk 

olycka – lagstiftning – LSO
• Vägledning Checklistor Deponier,  hantering 

av avfall efter kärnteknisk olycka
• Vägledning Sanering inom  primärproduktionen
• Vägledning Medborgares attityder till risker och 

åtgärder vid en kärnkraftsolycka

Rapporter
• En översiktlig sammanställning av data från ge-

nomförda utredningar av översvämningar, enligt 
förordning om översvämningsrisker (2009:956), 
2014–2021

• Samhällsskydd och beredskap i ett  förändrat 
klimat, MSB:s handlingsplan för 2022–2026

• Lärande från bostadsbrand huvudrapport
• Lärande från bostadsbrand Analystema: 

Brandvarnare.

• MSB:s arbete med naturolyckor, 2022
• Kartläggning av räddningstjänstens anställnings-

krav för brandmän 2022
• Snötäcke i gräsbrandsmodellen,  utvärdering 

och implementation
• Utveckling av modell för gräsbrandsfara 

avseende prognos för dygn och timma
• Bränsleuttorkning – ersättare till HBV-skog
• Bränsleklassificering, klassbeskrivningar
• Utökad analys av brand och explosion 

i fyrverkerilager
• Individuell analys inom området psykisk ohälsa 

och suicidprevention
• Klimatförändringarnas effekter på  förekomsten 

av naturolyckor
• Olycksutredning – Explosion och brand i fler

bostadshus Göteborg, 28 september 2021
• Olycksutredning – explosion i  fyrverkerilager 

i Ljungby
• Förstudie, Brandbarriärer  i brandbränslekartan
• Studie, Rökgasexponering vid  Li-jonbatteribrand
• Studie, Klippning och extrikation av moderna 

bilar.Studie, Effekter på  räddningsinsatser och 
personskador till följd av covid-19

• Studie, Återställning av förorenade  områden 
efter en RN-olycka

• Studie, Tillsatsmedel för skogsbränder.

Faktablad och broschyrer
• 10 råd för ett säkrare fyrverkeri
• Räddningstjänst för alla om jämställdhet och 

mångfald i Räddningstjänsten, Nr 1–4, 2022
• Sammanställning av bränder i elfordon och 

eltransportmedel, 2018–2021
• Samhällets kostnader för drunknings olyckor 

år 2020, 2022

After Action Review, AAR:
 - Faktablad
 - Guide för deltagare
 - Guide för dialogledare
 - Guide för dokumentatör
 - Guide för uppdragsgivare.

Faktablad med information till fastighetsägare 
om klimat och naturrelaterade händelser:
 - Naturolyckor – lagar och regler
 - Hantera risken från naturolyckor
 - Ras, skred och erosion
 - Skogs- och vegetationsbrand
 - Snöoväder och låga temperaturer
 - Stormar och starka vindar
 - Vattenbrist och torka
 - Värmebölja och höga temperaturer
 - Åskoväder och blixtnedslag
 - Översvämning.
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av samhällsstörningar
Målet med MSB:s operativa arbete är en effektivare hantering 
av samhällsstörningar så att konsekvenserna begränsas.

• Den ryska invasionen av Ukraina har varit tongivande för MSB:s insatser under hela 2022 
och i juli beslutade regeringen att tilldela MSB ytterligare 100 miljoner för att kunna förstärka 
stödet till Ukraina och grannländerna.

• MSB har under hela 2022 förmedlat ett omfattande stöd med materiel till Ukraina, via främst 
EU:s civilskyddsmekanism. Stödet har bestått av materiel såsom räddningstjänstutrustning, 
minröjningsutrustning, läkemedel, ambulanser och brandbilar, nödbostäder, tält och värmare 
samt material till infrastruktur inom energisektorn. Syftet med stödet har varit att bistå ansvariga 
aktörer i Ukraina och grannländerna med nödvändiga resurser för att upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet och skydda befolkningen.

• Därutöver har MSB sekonderat ett 80-tal krishanteringsexperter till FN, EU via EUAM 
(European Union Advisory Mission Ukraine) för att bistå med kompetens och kunskap inom 
områden såsom informationshantering, samordning, jämställdhet, infrastruktur och logistik.

• MSB har sammantaget under 2022 genomfört totalt 411 insatser, varav 244 internationella 
biståndsinsatser och 167 insatser i Sverige och icke-biståndsländer. Av dessa var 146 insatser 
till stöd för svenska aktörer. MSB har även, inom ramen för EU:s civilskyddssamarbete, bistått 
Frankrike och Tjeckien i hanteringen av flera omfattande skogsbränder. Därutöver tillkommer 
35 insatser i Sverige för hantering av farliga ämnen, sex urban sök- och räddningsinsatser 
och insatser för hantering vid höga flöden, oljespill, samt stöd till samverkan och ledning 
och boendelösningar i samband med mottagandet av flyktingar från Ukraina. Totalt har 
107,3 årsarbetskrafter utförts av heltidskontrakterad insatspersonal under 2022.

• Utöver Ukrainarelaterade insatser har de mest omfattande insatserna syftat till att stärka 
infrastruktur som möjliggör humanitär närvaro vid kriser och katastrofer.

• Sammantaget har ca 150 riskbedömningar gjorts i insatsverksamheten till stöd för besluts-
fattande chefer. Mest påtagligt vad gäller såväl riskbedömningar, fältbesök, utsänd 
sjukvårdspersonal samt utbildnings- och materielstöd har stöd till Ukraina varit.

• Under året har MSB genomfört ett stort antal operativa samverkanskonferenser, totalt 
216 stycken, med anledning av specifika händelser, såsom drönarincidenterna vid svenska 
kärnkraftverk, det säkerhetspolitiska läget och migrantsituationen kopplat till Ukraina. 
Resultatet av MSB:s samordningsuppdrag är samsyn kring identifierade utmaningar, 
överenskommelser kring inriktningar, samlade nationella kommunikativa budskap och 
en effektiv hantering av samhällets samlade resurser.

• Krisinformation.se har samlat information från myndigheter om bland annat råd, rekommen-
dationer, restriktioner, vaccin och vaccinationer med anledning av coronapandemin samt om 
de konsekvenser som kriget i Ukraina innebär för Sverige. Det har också tagits fram innehåll 
som särskilt riktar sig till barn genom den nylanserade sidan ”Lilla Krisinfo”.

• MSB har under året deltagit i en rad olika övningar såsom exempelvis Försvarsmaktens 
ledningsövning och EU:s miljöskyddsövning Balex Delta. Vidare har förstärkningsresurserna 
inom sanering och kem och avancerad indikering övats. Dessutom har Finland och MSB 
stärkt förmågan till samverkan kopplat till rescEU:s resurs för flygande skogsbrandssläckning.
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Tabell 19. Kostnad för operativ hantering 
av  samhällsstörningar 2022–2020, tkr

2022 2021 2020

Verksamhets-
kostnader

1 044 066 917 609 976 309

Transfereringar - 200 5 339

Totala 
kostnader 1 044 066 917 809 981 648

Verksamhetskostnaderna för området har i 
jämförelse med tidigare år ökat, främst som 
en följd av kriget i Ukraina.

MSB har tilldelats ytterligare medel på anslag 
2:4 ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande 
och humanitär verksamhet för insatser inom 
ramen för EU:s civilskyddsmekanism. Myn-
digheten har också erhållit bidrag från EU 

för att bygga temporära bostäder. Efterfrågan 
på internationella insatser har varit hög, främst 
som ett resultat av kriget i Ukraina,  samtidigt 
som behovet av insatser i övriga världen 
fortsatt legat kvar på en hög nivå. Kostnads-
mässigt är dock utfallet lägre än tidigare år 
som påverkats av materieltunga insatser.

På förvaltningsanslaget är kostnaderna lägre 
än tidigare år vilket förklaras av att del av 
verksamheten har överförts till Myndigheten 
för psykologiskt försvar samt att åren 2020 
och 2021 bar höga kostnader för operativ 
hantering av coronapandemin. Ytterligare 
en faktor som sänker kostnaderna är att 
MSB:s kontrakt med EU om lagerhållning 
av  strategiskt materiel löpte ut under 2022, 
vilket påverkar kostnaderna inom den 
avgiftsbelagda verksamheten.

Bild från kampanjen ”Förbereda företag”.
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Nationell beredskap

MSB stärker den nationella beredskapen 
genom att upprätthålla beredskap dygnet 
runt, genomföra nationell lägesrapporte-
ring och genom att stödja internationella 
aktörer. MSB bedömer att resultatet för 
delområdet är tillfredsställande. Bedöm-
ningen bygger på att beredskapen upp-
rätthållits på nationell nivå samt att MSB 
kontinuerligt har följt läget i landet som 
bidragit till att hålla regeringen informerad 
om rådande läge. Delområdet har dock 
sårbarheter kopplat till dimensionering att 
hantera flera större parallella händelser, 
vilket också inneburit otillräcklig förmåga 
till framåtblickande analyser för att förutse 
kommande händelseutvecklingar.

Under 2022 har hanteringen av den säkerhets-
politiska situationen 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 till-
sammans med andra aktörer i det svenska kris-
beredskapssystemet och med EU:s Emergency 
Response Coordination Centre (ERCC).

Operativa lägesbilder, 
analyser och bedömningar
Under 2022 har analysverksamheten bytt 
fokus från pandemins verkningar till direkta 
och indirekta konsekvenser av den säkerhets-
politiska situationen.

Under året har bevakningsansvariga myndig-
heter lägesrapporterat en gång i månaden till 
MSB. Utifrån inkommande lägesrapportering 
och andra källor har MSB på månadsbasis 
rapporterat en lägesbedömning till Regerings-
kansliet. Lägesbedömningen syftar till att hålla 
Regeringskansliet informerat om tillståndet 
i landet samt möjliga förändringar utifrån 
rådande läge. Bedömningarna har också till del 
delgivits andra berörda aktörer på central och 
regional nivå. Det har under året, till skillnad 
mot 2021, inte inträffat samhällsstörningar 
av en sådan art att det har varit aktuellt att 
ta fram någon nationell samlad lägesbild.

MSB följer också löpande olika sårbarhets- 
och hotområden och bedömer störningar och 
avvikelser inom dessa. Analyser och bedömningar 
under året har rört konsekvenser för samhällets 
säkerhet utifrån områden som  energisituationen, 
smittspridning av bland annat covid-19, trans-
portstörningar, risker inom varuförsörjning 
och risk för kärnkraftsolycka i Ukraina.

Tabell 20. MSB:s producerade informations-
underlag, 2022–2020, antal

Informationsunderlag 2022 2021 2020

Nationella lägesbilder
/lägesbedömningar

12 22 29

Särskilda rapporter 1 5 36

Konsekvensanalyser 43 19 24

Bedömningar av händelser 147 96 79

Driver aktörernas 
 gemensamma hantering

MSB bedömer att resultatet för delområdet 
är god. Bedömningen bygger på resultatet 
av de forum för aktörgemensam  hantering 
som genomförts under 2022 och den 
utvecklade struktur med samverkansmöten 
på olika nivåer som etablerats under året, 
bland annat med erfarenhet från arbetet 
under pandemin. MSB:s samordnings-
uppdrag är i avgörande delar  accepterat 
i aktörskretsen, och samordningen medger 
att aktörer identifierar utmaningar, att 
över enskommelser kring inriktningar 
och samlade nationella kommunikativa 
budskap kan tas fram, samt att förutsätt-
ningar skapas för en effektiv hantering 
av samhällets samlade resurser.

MSB verkar för en effektiv hantering av en 
samhällsstörning genom att skapa samordning 
och, vid behov, gemensam inriktning för 
hanteringen på nationell nivå. Myndigheten 
säkerställer ett effektivt informationsutbyte, 
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 också 
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vara överenskommelser eller strategier för 
det hanterande arbetet, eller samsyn då det 
råder oklarhet i roller, ansvar och processer 
kopplade till en pågående krishantering. 
Sammantaget har MSB under året genomfört 
216 stycken nationella samverkanskonferenser 
och andra större samverkansmöten kopplade 
till myndighetens operativa uppdrag.

Årets arbete med operativ samverkan och 
samordning har präglats av det förvärrade säker-
hetspolitiska läget och konsekvenserna av det. 
Under året har MSB etablerat en struktur för 
sam verkan som även kan fungera för ett förvär-
rat läge, eller andra typer av samhällsstörningar. 
 Erfarenheten från året är att MSB:s samordnings-
uppdrag både är känt och accepterat.

På nationell nivå har MSB skapat  förutsättningar 
för samordning och inriktning i operativa 
frågor bland annat med anledning av det säker-
hetspolitiska läget, drönarincidenter vid svenska 
kärnkraftverk, migrantsituationen kopplat till 
Ukraina samt för olika brist situationer orsakat 
av omvärldsläget. Aktörer har  kallats till GD- 
konferenser, möten för operativa  chefer och 
kommunikationsdirektörer samt för resurs-
samordning och specifik tematisk hantering. 
Dessutom genomfördes veckovisa regelbundna 
samverkanskonferenser.  Resultatet av MSB:s 

samordningsuppdrag är samsyn kring identi-
fierade utmaningar, överenskommelser kring 
inriktningar, samlade nationella kommuni-
kativa budskap och en effektiv hantering av 
samhällets samlade resurser.

Samverkan för samlad lägesbild
MSB genomför sedan 2013 regelbunden 
samverkanskonferens på nationell nivå varje 
vecka. Under året har 52 regelbundna sam-
verkanskonferenser genomförts. Konferen-
sernas syfte är att bidra till en övergripande 
nationell lägesbild, ge tillfälle att samordna 
åtgärder, kommunikation, resurser och stöd 
i fråga om information och lägesbilder samt 
att upprätthålla en god samverkansförmåga. 
I och med strukturreformen som trädde i kraft 
1 oktober utgår rapporteringen från beredskaps-
sektorerna där sektorsansvariga myndighet har 
fasta talepunkter. Samverkanskonferenserna 
samlar i genomsnitt drygt 80 deltagare.

MSB:s GD har under året bjudit in till och 
genomfört 23 särskilda samverkanskonferensen 
för myndighetschefer. Vid dessa konferenser 
har ett femtiotal generaldirektörer, samtliga 
landshövdingar och chefer för några andra 
viktiga funktioner i samhället deltagit.

Under årets första månader var fokus för 
dessa konferenser pandemihantering för att 
sedan skifta till det säkerhetspolitiska läget 
och behov av åtgärder i relation till detta.

Konferenserna har bidragit till att på strate-
gisk nivå skapa en gemensam lägesbild och 
helhetssyn samt till att stärka förmågan 
i samhället att motstå och hantera de utman-
ingar vi har stått inför.

Samverkan för 
gemensam inriktning
MSB har under 2022 fortsatt arbetet med 
att stödja ansvariga aktörer med att för-
bereda hantering av en brist på kemikalier 
för vattenrening. I arbetet har både myndig-
heter, branschorganisationer och leverantörer 
deltagit. Samordningen har innefattat för-
beredelser för prioritering, kommunikations-
samordning och samordning av lägesbilder. 

52
52 nationella sam-
verkanskonferenser 
har genomförts.
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Sammantaget har MSB genomfört 58 samver-
kansmöten inom det temat. Mötena har lett 
till en väl förberedd struktur för hantering av 
en faktisk bristsituation.

I februari tog MSB initiativ till två samverkans-
forum med anledning av den redan då för-
värrade säkerhetspolitiska situationen. MSB 
samlade operativa chefer vid ett antal centrala 
myndigheter och länsstyrelserna, och, tillsam-
mans med Försvarsmakten, kommunikations-
direktörer i närmast berörda myndigheter. 
Sammantaget har ett 20-tal myndigheter 
deltagit i arbetet. Operativa chefer har träffats 
14 gånger under året och kommunikations-
direktörer sammanlagt 22 gånger. Forumen 
har bidragit till övergripande samordning 
av åtgärder med anledning av säkerhetsläget. 
Resultat av forumens arbete är bland annat 
en rad identifierade gemensamma utmaningar, 
samsyn och inriktning inom ett antal områden, 
en aktörsgemensam inriktning samt en bud-
skapsplattform för totalförsvarets kommuni-
kation kopplat till säkerhetsläget i Europa.

Tematisk samverkan
Under året har MSB genomfört en rad opera-
tiva samverkanskonferenser på nationell nivå 
med anledning av specifika händelser.

I januari arrangerade MSB tillsammans med 
Polismyndigheten en samverkanskonferens 
med anledning av drönarincidenter vid svenska 
kärnkraftverk. Konferensen följdes sedan upp 
med ytterligare en som, förutom lägesbild från 
flera berörda myndigheter, innehöll information 
från tillsynsmyndigheter kopplade till säkerhets-
skyddslagen. I februari stödde MSB Polis-
myndigheten vid två tillfällen genom att främja 
samverkan mellan berörda aktörer kopplat till 
aktioner mot flygplatser. Samverkan ledde till 
en samlad lägesbild och förberedd samverkan.

I februari arrangerade MSB en samverkans-
konferens i samarbete med Myndigheten 
för psykologiskt försvar. Resultatet av konfe-
rensen var en gemensam lägesbild angående 
påverkans kampanjen ”Vad händer barn i 
Sverige” och en samordnad kommunikation 
kopplad till kampanjen.

I början av mars genomförde MSB samverkan 
med anledning av allmänhetens oro inför det 
säkerhetspolitiska läget och specifikt oron 
för kärnteknisk olycka i Ukraina. Fokus på 
samverkan låg på lägesbild och behov av 
kommunikation. MSB har sedan under året 
fortsatt att arbeta aktörsgemensamt med 
bland annat frågor kring ansvar och roller 
vid en kärn teknisk olycka utanför Sverige.

I början av mars genomförde MSB även 
en samverkanskonferens med fokus på kom-
munikation i det säkerhetspolitiska läget. 
Bevaknings ansvariga myndigheter fick då en 
presentation av den samverkan som var eta-
blerad på nationell nivå och den kommunika-
tiva inriktning för totalförsvaret som forumet 
med kommunikationsdirektörer börjat arbeta 
fram (se vidare nedan). Konferensen syftade 
också till att identifiera och föra dialog om 
kommunikationsbehov utifrån rådande läge. 
MSB genomförde också två samverkans-
möten med berörda stödlinjer för att säker-
ställa kapacitet och förmåga för stödlinjerna 
kopplat till situationen i Ukraina.

Under våren arrangerade MSB  sammanlagt 
sex samverkanskonferenser i samarbete med 
Migrationsverket med anledning av migrant-
situationen. Konferenserna möjliggjorde en 
effektiv samverkan och informations delning 
kopplat till flyktingsituationen och bidrog till 
att hålla ihop hanteringen på nationell nivå. 
Konferensernas innehåll anpassades efter 
mottagandets faser. Utöver Migrations verket 
deltog även bland annat länsstyrelsernas 
samordningskansli och Arbets förmedlingen 
med lägesrapportering.

MSB tog även ansvar för samordning av kom-
munikationsinsatser riktade till flyktingar från 
Ukraina. Det aktörs gemensamma arbetet, 
med omkring 13 deltagande myndigheter, 
resulterade bland annat i ett gemensamt fram-
taget flygblad, annonser med information 
riktade till flyktingar samt en landningssida 
med samlad information.

I mars uppkom störningar i SOS Alarms 
it- och telekommunikation och MSB 
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 genomförde då en samverkanskonferens där 
SOS Alarm informerade om händelsen och 
vidtagna åtgärder.

MSB har under året arbetat aktivt tillsammans 
med Valmyndigheten och övriga ansvariga 
myndigheter med att skapa ett tryggt genom-
förande av valen i september 2022. Arbetet 
har hållits ihop av Valmyndigheten inom 
det nationella valnätverket. MSB har tagit 
särskilt ansvar för arbetet med en förberedd 
samordnad kommunikation.

Nationell resurssamordning
Under 2022 har MSB fortsatt arbetet med 
operativ resurssamordning på nationell nivå. 
Utöver rapporter om brister på enskilda resurser 
vid ett flertal tillfällen har aktörer under hösten 
utryckt oro för tillgången till vissa centrala 
 varor och tjänster. Samordningen har bidragit 
till en aktörsgemensam uppfattning om pågå-
ende och möjliga försörjningsstörningar med 
risk för påverkan på samhällsviktig verksamhet. 
Forumet har träffats 11 gånger under året och 
en särskild arbetsgrupp med fokus på risken 
för brist på kväveoxidreducerande ämnen har 
träffats vid ytterligare fyra tillfällen.

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 förbereda 
sig för och fatta medvetna beslut i en kris.

Krisinformation.se har under året bland 
annat samlat och förmedlat information från 
svenska myndigheter om säkerhetsläget. MSB 
har också utvecklat webbplatsen Lilla Kris-
info (lilla.krisinformation.se) som förmedlar 
krisinformation till barn och ungdomar.  Syftet 
är bland annat att förmedla bekräftad och 
barnanpassad information om aktuella kriser, 

lära barn om kriser och vara navet för svenska 
myndigheters kriskommunikation med barn.

För att tillgodose behovet av information 
om säkerhetsläget på olika språk har  
Krisinformation.se under året förmedlat 
information på ukrainska, ryska, polska, 
spanska, turkiska och lättläst svenska, 
utöver engelska som en stor del av 
informationen på sajten översätts till.

Vid stora kriser som påverkar många människor 
och involverar många myndigheter och aktörer 
är det nödvändigt att ha en gemensam platt-
form för att samla samhällets krisinformation 
till allmänheten, för att öka möjligheten att 
nå många med samordnade budskap. I en 
mätning från 2022 svarade 74 procent av de 
tillfrågade att de känner till Krisinformation.se.  
Motsvarande mätning gjordes 2018 då 25 pro-
cent av de tillfrågade svarade att de känner 
till sidan och 2020 då kännedomen låg på 
37 procent. Den höga kännedomen ökar 
förutsättningarna att nå många med samlad 
kriskommunikation från svenska myndigheter.

Tabell 21. Antalet besök på Krisinformation.se, 
2022–2020

Krisinformation.se 2022 2021 2020

Startsida* 1 374 854 1 920 155 3 902 639

Webbsida** 7 768 015 12 234 580 16 040 397

* Startsida: besök specifikt på startsidan. 
** Webbsida: besök på hela webbplatsen som sådan 
oavsett sida.

Antalet besök på sajten Krisinformation.se har 
också under 2022 legat på en hög nivå, dock 
lägre än under de två pandemiåren. Antalet 
följare i sociala medier fortsätter att öka, men 
inte i samma omfattning som föregående år.

Tabell 22. Följare av Krisinformation.se i sociala 
mediekanaler 2022–2020, antal

Sociala medier 2022 2021 2020

Facebook 175 000 166 000 157 551

Twitter 188 000 132 000 124 300

Instagram 161 000 128 000 127 000
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Insatsverksamhet

Det övergripande målet för MSB:s insats-
verksamhet är att rädda liv, lindra nöd, 
skydda egendom, värna miljö, samhällets 
funktionalitet och skyddsvärden, främja fri-
het och säkerhet, samt stärka motstånds-
kraft mot kriser och katastrofer i samhället.

MSB bedömer att resultatet för delområdet 
är gott. Pandemin innebar stora utmaningar 
för insatsverksamheten, precis som för andra 
delar av myndighetens verksamhet. Det 
arbete som genomförts de senaste åren har 
fått effekten att samtliga verksamhetsgrenar 
nu åter visar goda operativa resultat. Detta 
är en samlad bedömning som bygger på 
insatsområdets systematiska uppföljnings-
arbete av enskilda insatser. Den höga nivån 
på de operativa resultaten har i många fall 
åstadkommits med en mycket hög arbets-
belastning inom stora delar av organisa-
tionen. För att fortsatt kunna leverera av 
motsvarande kvalitet och kvantiet över 
tid krävs resursförstärkningar.

MSB har under 2022 genomfört 411  insatser, 
varav 244 internationella biståndsinsatser 
och 21 internationella insatser i icke-bistånds-
länder. 146 insatser har genomförts i Sverige. 
Den vanligaste förekommande insatsen i 
Sverige har varit stöd med flygande resurser 
vid skogsbränder.

Antalet internationella biståndsinsatser har 
fördubblats under 2022 jämfört med 2021 
(244 insatser jämfört med 122). Huvud-
orsaken till ökningen är ett resultat av kriget 
i Ukraina, samtidigt som biståndsbehoven 
och insatsverksamheten i övriga världen 
har legat kvar på en hög nivå.

MSB:s insatsverksamhet utgår från ett gemen-
samt resultatramverk med principer för 
resultat styrning. Detta kopplar an till myndig-
hetens övergripande styrmodell. Syftet är ett 
fortsatt arbete för effektivitet och kvalitet för 
att maximera nyttan av insatsverksamheten. 
Detta sker genom att kontinuerligt samla 
erfarenheter, identifiera svagheter och vidare-
utveckla resurser och arbetssätt för att säker-
ställa hög relevansnivå i verksamheten.

Verksamheten har under 2022 formats av 
kriget i Ukraina och dess konsekvenser, vilket 
har medfört en omprioritering av arbets-
uppgifter och en högre belastning. Vidare har 
hanteringen av kriget, och tidigare pandemin, 
även breddat förväntan på MSB:s roll som 
nationell kontaktpunkt och vilket operativt 
stöd MSB ska ge. Numera förväntas MSB 
bistå inom samtliga områden som  kanaliseras 
via Emergency Response Coordination Centre 
(ERCC), exempelvis inom läkemedels- och 
energiområdet, med flygevakuering av 
 patienter från främst Ukraina.

MSB lämnar i enlighet med sitt reglerings-
brev in en separat rapportering rörande 
insats verksamheten i anslutning till års-
redovisningen. I årsredovisningen ges därför 
endast en sammanfattande bild över myndig-
hetens omfattande nationella och inter-
nationella insatsarbete under 2022. MSB:s 
insatsverksamhet är utformad för att kunna 
stödja  ansvariga aktörer i Sverige, bidra vid 
internationella humanitära katastrofer och för 
att delta i långsiktigt utvecklingsarbete inom 
ramen för den svenska biståndspolitiken.

Tabell 23. Insats per insatskategori 2022–2020, 
antal

Insatskategori 2022 2021 2020

Humanitära insatser 196 78 70

Minhantering 6 4 0

Tidig återuppbyggnad 1 0 1

Fredsfrämjande insatser 33 33 28

Stärkande av 
katastrofberedskap

8 7 10

Totalt bistånd 244 122 109

Nationella stödinsatser 146 134 144

Insatser i icke-biståndsländer 21 5 7

Totalt icke-bistånd 167 139 151

Summa samtliga insatser 411 261 260
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Insatsverksamhet med 
 anledning av kriget i Ukraina
Insatsorganisationen på MSB har under 
året arbetat intensivt med insatser kopplade 
till kriget i Ukraina. MSB har, som så ofta i 
konfliktländer, arbetat med en kombination 
av humanitära, resiliens, freds- och säkerhets-
främjande insatser. Myndigheten har även 
haft en omfattande hantering inom ramen 
för EU:s civilskyddsmekanism med direkt 
anledning av kriget.

Inledningsvis var det viktigt att ge stöd åt den 
insatspersonal som behövde lämna Ukraina 
samt stötta både omkringliggande länder och 
svenska myndigheter med det svåra arbetet att 
hantera omfattande flyktingströmmar. Vart-
efter det internationella stödet till Ukraina 
växte och samordnades genom bland annat 
EU ökade också möjligheterna för Sverige och 
MSB att bistå på plats i Ukraina. Upprättandet 
av EU:s humanitära logistiknoder i omkring-
liggande länder är ett exempel på en avgörande 
faktor som möjliggjort ett mer omfattande 
stöd än vad som hade varit möjligt annars.

MSB har sedan invasionen av Ukraina mot-
tagit ett stort antal förfrågningar från EU:s 
civilskyddsmekanism (EUCPM) och olika 
FN-organ om stöd till ukrainska myndig-
heter och andra organisationer som arbetar 
med stödet till Ukraina. I juli beslutade den 

svenska regeringen att tilldela 100 miljoner 
kronor till MSB i extra medel för att kunna 
svara upp mot de stora behoven i Ukraina 
och omkringliggande länder. Stödet har 
utformats baserat på de prioriteringar som 
ukrainska myndigheter har fastställt och det 
har kanaliserats främst via EUCPM.

Ett omfattande stöd i form av materiel-
donationer har lämnats av MSB och andra 
aktörer, både privata och offentliga. MSB har 
bistått med koordinering på nationell nivå 
och i relation till EU:s civilskyddsmekanism 
samt med transportlogistik. Både offentliga 
aktörer och näringslivet har på så vis, genom 
MSB, bidragit till Sveriges samlade stöd till 
Ukraina. Exempel på materiel som  skickats 
till Ukraina på detta sätt är räddnings tjänst-
utrustning, min röjnings utrustning, läke medel, 
ambulanser, brandbilar, tält, värmare och 
materiel till reparation av viktig infra struktur 
inom energisektorn. Transporterna har om-
fattat över tusen ton materiel till ett upp-
skattat värde av 500 miljoner kronor, vilket 
har samordnats och fraktats till Ukraina för 
att stötta myndigheterna i deras samhälls-
viktiga verksamhet såsom exempelvis sjuk-
vård, räddningstjänst och energiförsörjning.

Behovet av stöd med krishanterings experter 
inom olika kritiska områden som informations-
hantering, samordning, jämställd het, infra-
struktur och logistik är stort. MSB har under 
2022 sekonderat ett 80-tal kris hanterings-
experter och sänt ut totalt nästan 100 insats-
personal på olika typer av uppdrag till FN, 
EU via EUAM (European Union Advisory 
Mission Ukraine) för att öka organisationernas 
förmåga att bistå med effektiv och samordnad 
krishantering. Ett exempel på MSB:s stöd 
till lokala aktörer är instruktörsutbildning 
inom akutsjukvård på plats i Ukraina. Sedan 
de inledande utbildningarna påbörjades har 
instruktörerna i sin tur lärt upp och utbildat 
cirka 16 000 personer i landet. Detta har 
ökat förmågan inom landet att genomföra 
akut omhändertagande av skadade personer.

411
MSB har under 
2022 genomfört 
411 insatser.



64 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2022

Operativ hantering av samhällsstörningar

Under året har MSB även utvecklat nya 
verksamheter, som använts direkt i stödet 
till Ukraina. MSB fick exempelvis i upp-
drag av EU att upprätta en tillfällig förmåga 
med temporära nödbostäder för att stödja 
människor drabbade av kriget i Ukraina, 
inom ramen för rescEU (EU- gemensamma 
resurser som syftar till att förstärka EU:s 
beredskaps- och insatskapacitet). MSB 
levererade 4 000 tillfälliga nödbostäder för 
att akut stödja den drabbade befolkningen 
med  temporärt skydd, främst särskilt sårbara 
grupper såsom äldre, kvinnor och barn.

Ett annat exempel är den omfattande verksam-
heten av medicinsk evakuering av patienter 
till Sverige. Inom ramen för EU:s civilskydds-
mekanism har Ukraina, Polen och Moldavien 
efterfrågat medicinska evakueringar för att 
frigöra sjukhuskapacitet i respektive land. 
Under året fick MSB, Migrationsverket och 
Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att genom-
föra denna typ av medicinska evakueringar 
till Sverige. I samverkan med dessa och  andra 
aktörer har MSB under 2022 evakuerat 
60 patienter och deras anhöriga till Sverige 
för sjukvård. Inom ramen för denna över-
gripande EU-insats är Sverige bland de tio 
länder som har tagit emot flest patienter.

Lärdomarna från Ukrainahanteringen 
kommer att omhändertas och bli värdefulla 
i det fortsatta arbetet med uppbyggnaden 
av Sveriges totalförsvar.

Nationella insatser
MSB:s genomförande av nationella insatser 
syftar till att nå och effektivt förbättra situa-
tionen för människor som drabbats, eller riskerar 
att drabbas av allvarliga olyckor, kriser eller 
katastrofer. MSB ska utifrån en nationell risk-
bild upprätthålla beredskap med stödresurser 
för att kunna bistå i samband med allvarliga 
olyckor och kriser och vid höjd beredskap. 
Myndigheten ska även kunna prioritera och 
fördela tillgängliga förstärkningsresurser.

MSB förutser en framtida förändrad risk-
bild kopplat till framför allt det säkerhets-
politiska läget och klimatförändringarnas 
 konsekvenser vilket ökar behoven och 
förväntningarna på nationell beredskap att 
stödja med kompetens och materiel i större 
utsträckning än tidigare. Under 2022 har 
MSB genomfört 146 nationella insatser till 
stöd för svenska aktörer.  Flertalet insatser 
har utgjort stöd till kommunal rädd nings-
tjänst vid exempelvis skogsbränder, sök- 
och  räddning samt oljeskydds insatser. MSB:s 
stöd har varit av görande för att upprätthålla 
samhälls viktig verksamhet, exempelvis då en 
damm i Perstorps kommun riskerade brista 
och räddningstjänsten efterfrågade hög-
kapacitets pumpar för att transportera de stora 
vattenmängderna. MSB kunde vid det till fället 
stödja med kompetens och  utrustning och 
 bidrog på så vis till att ansvarig räddnings-
tjänst kunde minska konsekvenserna av de 
höga flödena på samhällsviktig verksamhet.

4 000 MSB levererade 
4 000 tillfälliga 
nödbostäder 
till Ukraina.
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Den vanligaste insatstypen under 2022 var 
i likhet med förra året stöd med flygande 
 resurser för släckning vid skogsbränder. Sedan 
helikoptrar och skopande flygplan blev en del 
av MSB:s förstärkningsresurser har en ökning 
skett från 35 insatser 2019 till 96 insatser 
2022. Ökningen av antalet insatser beror 
på att efterfrågan på dessa resurser ökar från 
landets räddningstjänster. Resurserna får 
genomgående mycket positiva omdömen från 
de räddningstjänster som erhållit stöd. MSB:s 
flygande släckresurser vid skogsbränder, heli-
koptrar och skopande flygplan, är en kraftfull 
och specialiserad resurs som på nationell nivå 
har en utjämnande effekt när det kommer till 
räddningstjänsternas olika förutsättningar att 
hantera stora och omfattande bränder.

Myndighetens förstärkningsresurser som ska 
stödja vid olyckor och händelser med  skadliga 
kemikalier, allvarliga smittämnen och joni-
serande strålning (CBRN), har under året 
aktiverats vid 35 insatser. Flest insatser inom 
CBRN-området har genomförts med avan-
cerad indikering som aktiverats 22 gånger. 
Kem- och saneringsenheterna har aktiverats 
vid elva respektive tre tillfällen. Vid en hän-
delse användes både avancerad indikering 
och en saneringsenhet.

Under 2022 larmades MSB:s förstärknings-
resurs för urban sök- och räddning (NUSAR) 
vid sex tillfällen varav fem var händelser med 
explosioner vid byggnader. En händelse utgjor-
des av en brand i byggnad och vid en annan 
händelse körde en bil på flykt undan polisen 
in i en bostad som delvis rasade. Dessa insatser 
bidrog till att stärka kommunala räddnings-
tjänsters förmåga att  hantera effekterna av 
raserade eller  påverkade byggnader genom sök- 
och räddnings aktiviteter. Det blev därigenom 
också möjligt för räddningstjänst och andra 
aktörer att arbeta säkert då MSB med special-
utbildade experter bidragit med hållfasthets-
bedömningar av  påverkade byggnader och 
konstruktioner samt stabiliserande åtgärder.

MSB har utifrån sin mångåriga erfarenhet 
av att hantera kriser och katastrofer i världen 

 utvecklat en snabb och flexibel operativ för-
måga att omsätta denna kunskap i sitt agerande 
i svenska kriser. Denna kompetens innebär 
ett unikt bidrag till nationell krisberedskap. 
Exempel på situationer där den internationella 
erfarenheten varit värdefull är migrations-
händelserna 2015, skogsbränderna 2018, 
pandemin 2020–2021 och sedan 2022 stödet 
till Ukraina. Utvecklingen de senaste åren har 
visat att det finns situationer där en eller flera 
lokala händelser utvecklas till en nationell kris 
som drabbar hela eller stora delar av samhället. 
Vid dessa tillfällen förväntas ett effektivt och 
flexibelt operativt stöd från nationella  aktörer 
eftersom samhällsstörningens omfattning 
överstiger de scenarier som det är rimligt att 
lokala och regionala aktörer planerar för att 
klara av, enskilt eller i samverkan med andra.

En sannolik konsekvens, givet prognoser för 
ett förändrat klimat i Sverige, är ett fortsatt 
tilltagande antal insatser samt en högre grad 
av komplexitet i bedömningar och genom-
förande. De aktörer som hanterar olyckor och 
kriser behöver en förmåga att snabbt ställa om 
mellan scenarion; exempelvis från skogsbrand 
till kraftigt regn och översvämning. Även 
MSB:s nationella insatsverksamhet behöver 
anpassas till pågående utveckling och upprätt-
hålla en förmåga att hantera flera händelser 
som inträffar samtidigt. Behovet ökar såväl 
inom området stora olyckor och den kom-
plexitet dessa händelser medför, som inom 
stöd vid mer vanligt förkommande kriser och 
olyckssituationer. Detta sammantaget kräver 
ett brett och flexibelt angreppssätt från MSB.

Utvecklingen av det civila försvaret, klimat-
förändringarna, det oroliga omvärldsläget och 
etableringen av de större ledningssystemen 
inom kommunal räddningstjänst är några av 
de områden som bidragit till ett ökat fokus 
på behovet av nationell beredskap och insats-
förmåga. En förändrad riskbild och de behov 
den medför förutsätter en kvalitativ och  effektiv 
insatshantering, exempelvis för resurser såsom 
NUSAR och CBRN att kunna verka effektivt 
i komplexa riskmiljöer som spänner över såväl 
naturhändelser som antagonism.
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Utöver nationella förstärkningsresurser kan 
MSB flexibelt stödja med en rad andra kom-
petenser och materiel. I många fall bidrar den 
internationella erfarenheten och beredskapen 
till att öka förmågan att hantera insatser 
i Sverige, där nationell och internationell 
insatshantering ömsesidigt stärker varandra.

Humanitära insatser
En välfungerande humanitär respons syftar 
till att nå och effektivt förbättra situationen 
för människor som drabbats av eller riskerar 
att drabbas av humanitära katastrofer. MSB:s 
humanitära insatser är en del i Sveriges arbete 
på detta område.

MSB:s humanitära arbete har under 2022 
präglats av kriget i Ukraina. Det har sam-
tidigt varit prioriterat för MSB att upprätt-
hålla den humanitära verksamheten i övriga 
delar av världen. Detta har möjliggjorts 
genom de extra anslagen från Regerings-
kansliet för Ukraina, vilket resulterat i att 
ordinarie humanitär insatsfinansiering från 
Sida i huvudsak kunnat användas till andra 
humanitära kriser än Ukraina.

MSB har inom verksamhetsområdet humani-
tära insatser genomfört 196 insatser under 
2022. Detta innebär en ökning av antalet 
insatser med mer än 150 procent jämfört med 
2021 då 78 insatser genomfördes. Ökningen 
beror huvudsakligen på det tillkommande 
insatsarbetet relaterat till Ukraina, men även 
på att efterfrågan på insatser varit stor även 
i övriga delar av världen samt att MSB har 
genomfört fler insatser med individuella 
experter snarare än omfattande boende-, 
kontors- och logistikinsatser.

De största insatsländerna mätt som antal 
pågående insatser under året är Ukraina, 
Sydsudan, Etiopien, Sudan och Afghanistan.

Utöver Ukrainarelaterade insatser har de 
ekonomiskt mest omfattande  insatserna 
syftat till att stärka infrastruktur som möjlig-
gör humanitär närvaro vid kriser och kata-
strofer. Under 2022 har fokus legat på att 

avsluta befintliga projekt i Sydsudan och 
 Demokratiska  republiken Kongo. Det har 
handlat om insatser inom boende-, kontors- 
och logistik området med syftet att möjliggöra 
för bistånds personal att få säker tillgång till de 
områden dit biståndsorganisationerna annars 
skulle ha svårt att kunna sända personal.

I Sydsudan har insatsen resulterat i ett  60-tal 
boende- och kontorsplatser på tre orter. 
I Demokratiska republiken Kongo har bland 
annat en boendeanläggning för 12 personer 
etablerats i Kananga som det enda säkerhets-
godkända boendet i området. Insatserna 
förväntas därmed öka förutsättningarna 
för humanitär personal att verka i berörda 
områden under kommande år.

Några enstaka exempel ur den omfattande 
mängden individuella experter som arbetat 
till stöd för FN genom MSB under 2022 är:

• ICT-expertis som tillgodosett behovet 
av it-lösningar vid FN:s livsmedels-
programs (WFP) fältkontor i Blue Nile 
och South Kordofan-regionerna i Sudan.

• En koordineringsexpert som bidragit 
till återupptagandet av humanitära 
hjälp insatser i gränsområden mellan 
Sudan och Sydsudan.

• Stöd till bosättningsplanering för 
intern flyktingar i Mocambique.

• Utveckling av miljöledningssystem för 
FN:s flyktingorgan (UNHCR) i Jordanien.

• Stöd till FN:s befolkningsfond (UNFPA) 
för att stärka arbetet mot könsbaserat 
våld i Etiopien i samband med konflikten 
i Tigray-regionen.

Insatser vid hastigt uppkomna kriser har 
 under året exempelvis skett till Pakistan i 
anslutning till de stora översvämningar som 
drabbat landet under hösten. I slutet av året 
har MSB även lämnat personellt och materiellt 
stöd till Världshälsoorganisationen (WHO) 
i dess arbete för att hantera ebola utbrottet 
i Uganda, där MSB stöttade med att etablera 
en infrastruktur för ebolahantering.
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För perioden 2021–2025 gäller en ny strategi 
för det svenska humanitära biståndet. MSB:s 
humanitära insatsverksamhet ligger väl i linje 
med den nya strategins prioriteringar. För 
att öka samstämmigheten ytterligare plane-
rar myndigheten framgent att bland annat 
utveckla kapaciteten att genomföra skydds-
insatser till förmån för krisdrabbad befolk-
ning (protection of civilians) samt ytterligare 
utveckling inom miljö- och klimatområdet. 
Utvecklingen inom det sistnämnda området 

Indikator – resultatuppfyllnad för 
 internationella humanitära insatser
Indikatorn ger ett mått på om MSB har 
 levererat förväntat resultat utifrån målfor-
muleringar som görs vid insatsernas början.

Tabell 24. Resultatuppfyllnad för humanitära 
 insatser, 2022–2020, procent

Grad av måluppfyllelse 2022 2021 2020

Fullt uppfyllt 57 46 68

I huvudsak uppfyllt 34 26 25

Delvis uppfyllt 6 21 5

Inte uppfyllt 4 8 2

Under 2020 påvisade  resultatindikatorerna 
en tydlig nedgång i resultatuppfyllelse 
vilket förklaras av pandemin och hur denna 
försvårade genomförandet av insatser. Även 
förutsättningar för överlämning samt lång-
siktigt varaktiga resultat försämrades. Under 
2021 återgick resultaten till mer normalise-
rade nivåer även om det fortfarande kunde 
avläsas en viss påverkan av pandemin.

Under 2022 fortsatte den positiva trenden 
då andelen insatser som fullt ut nådde 
förväntade resultat steg från 48 till 57 pro-
cent. Andelen insatser med antingen fullt 
eller i huvudsak uppnådda resultat nådde 
sammantaget 91 procent för första  gången 
sedan pandemiutbrottet. För 2022 bör 
noteras att resultatmätningen enligt MSB:s 
indikatormodell i huvudsak inte inkluderar 
MSB:s stöd till Ukraina. Denna avgränsning 
har gjorts då den rådande situationen, det 
exceptionellt höga antalet insatser, och den 
stora andelen rena materiel- och transport-
insatser där MSB som regel inte haft perso-
nal på plats vid materielens slutdestination, 
omöjliggör sedvanlig resultatuppföljning.

har pågått intensivt redan under 2022, medan 
satsningarna inom humanitärt skydd för civil-
befolkning temporärt prioriterats ner med 
anledning av de nya uppdragen att genomföra 
omfattande insatsverksamhet i Ukraina.

År 2022 utgör det första året av en ny, fyraårig 
finansieringsöverenskommelse mellan MSB 
och Sida. För första gången har en så lång 
överenskommelse tecknats mellan parterna 
för genomförande av humanitära insatser, 
dessutom redan från början med full finan-
siering beslutad för de tre första åren. MSB 
ser detta som ett kvitto på verksamhetens 
kvalitet och som en bekräftelse på det goda 
sam arbetet mellan myndigheterna. Den fler-
åriga finansieringen ger MSB väsentligt förbätt-
rade möjligheter till långsiktig planering och 
ligger också i linje med att många humanitära 
kriser är långvariga och således kräver varaktigt 
stöd och projekt med lång planeringshorisont.

Kapacitetsstärkande 
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 
2022 har MSB fortsatt att prioritera resiliens-
insatser med en tydlig strategisk riktning 
avseende tematik, partnerskap och tids-
omfattning, för att förbättra uppnådd effekt 
och varaktighet av resultaten efter avslutad 
insats. För att skapa förutsättningar för MSB 
och våra partners att nå insatsernas upp-
ställda mål, givet den lägre genomförande-
takten under pandemin åren 2020 och 
2021, har samtliga insatser förlängts i tid.

Några av de resiliensinsatser som pågått 
under 2022 är exempelvis ITP Disaster Risk 
Management, en flerårig insats som omfattar 
ett flertal länder; Bangladesh, Kambodja, 
Filippinerna och Nepal. Insatsen påbörjades 
2019 och ska pågå i ytterligare två år. I detta 
projekt stärks kapaciteten till krishantering 
exempelvis genom anpassning av Bangladeshs 
National Cyclone Preparedness Programme 
för att det bättre ska ta hänsyn till kvinnors 
och flickors behov vid extrema väderhändelser.
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Leveraging ASEAN Capacities for Emergency 
Response (LACER) är ett EU-finansierat pro-
jekt som startade 1 mars 2020 med det över-
gripande målet att bidra till stärkt katastrof-
risk reducering i Sydostasien. Projektet syftar 
till att institutionellt stärka det regionala 
organet för koordinering ASEAN Coordinat-
ing Centre for Humanitarian Assistance on 
Disaster Management (AHA Centre) inom 
katastrofövervakning, beredskap och  respons 
samt att förbättra ASEAN:s kollektiva respons-
förmåga vid katastrofer. Under 2022 har 
projektet bland annat bidragit till förbättrad 
utbildning av regionala responsteam som 
används för utvärdering och koordinering 
av humanitärt stöd i regionen.

Projektet ”Prevention, Preparedness and 
Response to natural and man-made disasters 
in Eastern Partnership countries – phase 3” 
(PPRD East 3) fortskred under 2022 där 
syftet är att utveckla civilskydd, katastrof-
risk reducering och regional samverkan i 
länderna i det östra partnerskapet (Belarus, 
Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien 
och Azerbajdzjan). Krigsutbrottet i Ukraina 
medförde en omarbetad strategi och plan 
för programmet, där större fokus lades på 
de nationella processerna. Aktiviteter under 
året har bland annat lett till stärkt förmåga 

i länderna att arbeta med risk- och sårbarhets-
analyser samt att svara upp på och hantera 
olika typer av risker.

Under hösten 2022 beslutades om den största 
kapacitetsutvecklingsinsatsen hittills i  MSB:s 
historia, ett EU-finansierat projekt inom 
ramen för EU:s ”Instrument for Pre-Accession 
Assistance (IPA III)” med titeln “Capacity for 
Risk Management of Earthquakes and Health 
Emergencies (IPA CARE)”. Projektet startar 
2023 och kommer att pågå i sex år, med fokus på 
att stärka nationell och regional kris hanterings-
förmåga avseende jordbävningar och hälso-
kriser. Vidare har ett nytt bilateralt samarbete 
med Albanien påbörjats under året, projektet 
omfattar en förstudie som ska ligga till grund 
för ett eventuellt flerårigt bilateralt samarbete.

Under året avslutas också ett antal resiliens-
insatser, däribland den bilaterala insatsen i Irak 
där MSB genom ett flerårigt sam arbete med 
den irakiska regeringens kris samordnings-
myndighet och det irakiska civilförsvaret  verkat 
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. Även 
resiliens projekten i Asien-Stillahavs området 
och Armenien avslutades under 2022.

Bilder från nationella totalförsvarsdagen 2022.
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Fredsfrämjande insatser
Den ryska invasionen av Ukraina och det för-
värrade säkerhetspolitiska läget har på senare 
tid varit tongivande för MSB:s insatser inom 
internationell civil krishantering och freds-
främjande insatser. Evakueringen av  personal 
i insatserna i Ukraina vid krigsutbrottet, 
erfarenhets inhämtning efteråt samt de åtgärder 
som vidtagits för att ställa om och stödja landet 
är det som kännetecknar det fredsfrämjande 
arbetet under 2022. Med det sagt har de åtag-
anden som myndigheten haft i andra länder 
och regioner också upprätthållits under året och 
vikten av att se hot mot Sveriges och Europas 
säkerhet i ett globalt perspektiv ligger fast.

Inom EU har stora avancemang skett under 
året med framtagandet av den strategiska 
kompassen och arbetet med den nya civila 
pakten, där MSB kontinuerligt bidragit med 
inspel till Regeringskansliet. Sekonderade 
(exempelvis inom miljö, klimat och säkerhet) 
har också varit ansvariga för operationaliser-
ingen av strategiska inriktningar.

MSB har ett stort engagemang i att främja 
multilaterala organisationers effektivitet. 
De största tematiska insatsområdena för per-
ioden har varit hälsa, sjukvård och säkerhet. 
Inom omsorgsplikten är MSB:s sjukvårds- 
och säkerhetspersonal ofta en förutsättning 
för att organisationer ska kunna säkerställa 
en säker och acceptabel arbetsmiljö, i områ-
den med stora hälso- och säkerhetsrisker. Ett 
exempel på detta är Ukraina där MSB dels 
bistod EUAM Ukraina med sjukvårdsbered-
skap så att de kunde återetablera sig i landet 
efter krigsutbrottet men också bistått landet 
med sjukvårdsinstruktörsutbildningar. MSB 
har under året också genomfört  utbildningar 
inom hälsa och säkerhet för EU, FN och 
OSSE för att stärka intern kapacitet.

MSB fortsätter att ge betydande stöd 
till EU-insatsernas operativa verksamhet. 
 Exempel på det är Irak med rådgivning 
till inrikesministeriet i förändringsledning 
samt utbildning och övning för  Somali lands 
kustbevakning. För UNDP i Jemen är 
MSB:s stöd med expertis inom min- och 

ammunitions hantering instrumentellt för  deras 
förmåga att genomföra kapacitets stärkande 
program mot nationella motparter. Myndig-
heten har under året också bidragit över-
gripande till utveckling av UNDP:s krispaket 
vad gäller biståndskoordinering och effektivitet.

Utöver de utmaningar som klimatförändring-
arna medför för mänsklig säkerhet, påverkas 
konflikter av klimatförändringar och vice 
versa. MSB har under året bidragit med 
miljö rådgivare till EU:s civila krishanterings-
insatser i CAR och Somalia, samt kontinu-
erligt stöttat andra experter i deras tjänster 
att arbeta med miljö, klimat och säkerhet.

I den internationella verksamheten och särskilt 
gällande Ukraina, en konflikt i vårt närområde, 
finns stora möjligheter att hämta hem lärdomar 
som kan stärka Sveriges beredskaps planering. 
Av den anledningen arrangerade den fredsfräm-
jande verksamheten ett erfarenhets seminarium 
i slutet på året där en bredd av aktörer av vikt 
för det svenska krishanteringssystemet bjöds in. 
Huvudslutsatsen från bland andra represen-
tanterna från Röda Korset, Försvarsmakten 
och Socialstyrelsen är att det är viktigt att 
åtgärder inom sjukvårdsområdet görs tillsam-
mans, alltså civil-militär samverkan samt att 
statliga, frivilliga och privata aktörer samspelar.

Civilskyddsinsatser
MSB:s civilskyddsinsatser bidrar till EU:s 
gemensamma krisberedskap som syftar till att 
stödja drabbade länder i händelse av kriser, 
katastrofer och omfattande olyckor där landets 
egna resurser inte räcker till. MSB:s civil-
skydds insatsverksamhet under 2022 känne-
tecknas av kriget i Ukraina samt svårsläckta 
skogsbränder med anledning av extrema 
brandrisknivåer på flertalet platser i Europa.

MSB är Sveriges nationella kontaktpunkt för 
EU:s civilskyddsmekanism och planerar och 
genomför därigenom insatser till stöd för andra 
länder vid behov. Regeringen beslutar om 
 vilken insatskapacitet MSB ska hålla i bered-
skap i EU:s civilskyddspool respektive i rescEU. 
MSB:s civilskyddsinsatser är följaktligen en 
del av Sveriges arbete inom detta område.
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Sedan Rysslands invasion av Ukraina i slutet 
av februari har en betydande del av MSB:s 
insatsverksamhet, via olika FN-organ och 
genom EU:s civilskyddsmekanism, arbetat 
med stöd till Ukraina och omkringliggande 
länder. Det stöd som efterfrågats och hanterats 
har bland annat varit brandbekämpnings-
utrustning, fordon, sjukvårdsartiklar, läke-
medel, tält, skyddsutrustning, mat och andra 
förnödenheter. MSB har dessutom bidragit 
med personal vid två tillfällen för att stärka 
upp ERCC:s operativa kapacitet i Bryssel 
i samband med Ukraina-insatshanteringen.

Parallellt med stödet till Ukraina har det 
varit prioriterat för MSB att  upprätthålla 
god insatsförmåga generellt, både inom 
ramen för civilskyddssamarbetet och natio-
nellt. Exempel vis var sommaren 2022 första 
gången MSB deltog i två civilskyddsinsatser 
med skopande flygplan under en och  samma 
skogsbrandssäsong. Sveriges beredskap med 
skopande flygplan, som ingår i rescEU- 
beredskapen, aktiverades på grund av skogs-
bränderna i Tjeckien och Frankrike. Syftet 
var att stödja de pågående insatserna med 
gemen samma EU-resurser och stärka ländernas 
kapacitet och uthållighet. Samtidigt bidrog 
Sverige till att förhindra och begränsa skador 
på människor, egendom och miljö.

Även den svenska beredskapen utvecklades 
tack vare ett deltagande i dessa insatser; 
besättningarna och insatspersonalen får 
nya erfarenheter, MSB:s insatsorganisation 
vidareutvecklas och arbetssätt effektiviseras. 
Tillsammans bygger MSB på detta sätt en 
starkare beredskap i Europa. De svenska in-
satserna i Frankrike och Tjeckien nådde goda 
resultat och särskilt uppskattat var teamens 
goda anpassningsförmåga och effektivitet.

Det ökade antalet civilskyddsinsatser under 
2022 har möjliggjorts av en effektiv och 
sömlös koppling till den nationella insats-
verksamheten, som även den ökade, sett till 
antalet insatser.

Då förstärkningsresurser kan komma att 
prio riteras och fördelas givet olika scenarion 

och behov, både nationellt och internationellt, 
 behövs välorganiserade och effektiva arbets-
metoder och samarbeten. Erfarenheterna från 
årets civilskyddsinsatser har bidragit till att 
belysa detta ytterligare.

Under andra halvan av år 2022 ansökte och 
beviljades MSB 250 miljoner kronor från 
EU i syfte att utveckla en långsiktig resurs 
för nödbostäder inom ramen för civilskydds-
mekanismens rescEU. Projektet startar i 
januari 2023 och pågår till september 2026. 
Syftet är att kunna tillhandahålla nödbostäder 
till 1 020 personer som förlorat sina hem 
eller delar av sina hem vid extraordinära kris- 
och katastrofsituationer, när det drabbade 
landets egna resurser inte räcker till.

MSB:s centrallager
MSB:s centrallager består av flera delar, dels 
MSB:s eget beredskapslager (bistånd och 
nationellt), dels CSDP Strategic Warehouse II, 
EU:s sjukvårdslager (rescEU) och en rad 
andra samarbeten.

Det egna beredskapslagret används till både 
nationella och internationella insatser. De 
nationella resurserna är en förstärkning av 
befintliga resurser i kommunerna. De inter-
nationella resurserna skickas ut i samarbete 
med många andra organisationer.

MSB slöt 2018 ett avtal med EU-kommis-
sionen om att vara strategisk lagerhållare 
(The Common Security and Defence  Policy, 
CSDP Warehouse II) för samtliga civila 
missioner inom den Gemensamma säker-
hets- och försvarspolitiken (GSFP), vilket 
bidrog till en nyckelförmåga inom GSFP till 
stöd för europeisk krishantering. Uppdraget 
omfattade inköp, transporter, lagerhållning 
av strategiska produkter samt utveckling av 
ett globalt affärssystem i syfte att effektivisera 
planering och resurssättning.

MSB:s kontrakt med EU gick ut sista  november 
och därpå påbörjades en administrativ ned-
stängnings period på sex månader. Arbetet 
under året har därför fokuserats främst på ett 
kvalitativt avslut och gedigen överlämning av 
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alla delar som ingår i kontraktet så att EU:s 
högkvarter ges alla förutsättningar att fortsätta 
materielförsörja de civila insatserna på bästa sätt.

MSB har under året stöttat EU med trans-
porter av bepansrade bilar till Ukraina efter 
krigsutbrottet. Detta trots att det under 
nedstängningsperioden av CSDP Warehouse 
II inte fanns några krav på MSB att leverera 
denna typ av stöd. Myndigheten har under 
hela kontraktets gång haft slutanvändarna 
i fokus och målsättningen har varit att mate-
riel, systemstöd och transporter ska bidra till 
att göra EU:s civila krishantering så kapabelt 
och effektivt som möjligt för att kunna han-
tera kriser i vår omvärld. EU-kommissionen 
har beslutat om en annan lösning än fysiskt 
lager efter att avtalet med MSB upphört, men 
de kan även fortsättningsvis använda affärs-
systemet utvecklat av MSB.

Vidare leder och koordinerar MSB ett av 
EU:s sjukvårdslager inom ramen för rescEU. 
MSB har, i samarbete med Försvarets Materiel-
verk (FMV) och Socialstyrelsen, byggt ett 
sjukvårdslager med ventilatorer och personlig 
skyddsutrustning inom ramen för rescEU. 
Lagret kan användas om ett EU-land behöver 
stöd vid exempelvis en pandemi. Under 2022 

aktiverades lagret då 558 000 skyddsförkläden 
skickades till Ukraina via EU:s civilskydds-
mekanism och en koordineringshub i Polen.

Det ursprungliga uppdraget från EU-kommis-
sionen att köpa in ventilatorer och personlig 
sjukvårdsutrustning är slutfört. Dessa inköp 
blev billigare än ursprungsbudgeten, och MSB 
fick därför i uppdrag att köpa in ytterligare 
utrustning för resterande medel. Utrustning 
för andningsstöd har beställts och levereras suc-
cessivt till lagret i Kristinehamn, och sjukvårds-
lagret har följaktligen fått ett fokus på materiel 
som kan hantera andningsrelaterade åkommor.

Övriga samarbeten utgörs exempelvis av per-
sonlig skyddsutrustning, Rakelutrustning och 
it-material som lagerförs åt andra myndig-
heter. MSB har även ett samarbete med Lions 
som innebär att tillsammans erbjuda flykting-
tält och filtar vid större katastrofer. MSB är 
även en del av nätverket International Huma-
nitarian Partnership, IHP, som består av ett 
antal europeiska länder. Länderna samarbetar 
och bidrar med allt från kunskap till material 
för att till exempel bygga upp camper runt 
om i världen. Sverige bidrar förutom med 
materiel nästan alltid med logistiklösningarna 
genom MSB:s centrallager i detta samarbete.

558 000
558 000 skyddsförkläden skickades till Ukraina från 
MSB:s sjukvårdslager.
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Ukrainahändelsen medförde att MSB under 
2022 har skickat utrustning från MSB:s eget 
lager, från rescEU-lagret samt mäklat resurser 
och skött logistiken för andra myndigheters 
räkning. Även inköp och donationer har skett 
från det egna lagret. MSB har samarbetat med 
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 
gällande donation av bland annat minröjnings-
materiel och samarbetat med För svarets 
materiel verk (FMV) genom att  använda 
deras inköpsavtal, för att därefter använda 
 MSB:s logistikavtal för att lagerhålla och 
 sedan genomföra transporter till  Ukraina. 
Ett gott samarbete med FMV, FM samt 
ISP är en förutsättning för verksamheten.

Genom ett regeringsuppdrag  samordnades 
donation av medicinteknisk utrustning 
samt läkemedel från regioner och läkemedels-
distributörer i samarbete med Läkemedels-
verket. Vidare har MSB:s centrallager förstärkt 
räddningstjänsterna med NUSAR och materiel 
från skogsbrandsdepåer.

Centrallagret mottog under året besök av då-
varande statsminister Magdalena Andersson, 
socialminister Lena Hallengren samt EU- 
minister Hans Dahlgren som där fick informa-
tion om stödet till Ukraina, svensk krisbered skap 
samt EU-samarbetet inom ramen för CSDP.

Kompetensförsörjning inom 
insatsverksamheten
Inom insatsverksamheten använder sig MSB 
av kompetensbaserad rekrytering för att säker-
ställa att efterfrågad kompetens rekryteras på 
ett likvärdigt och professionellt vis. Under 2022 
har 392 heltidskontrakt av varierande längd 
utfärdats till insatspersonal. Den sammantagna 
kontraktstiden under året motsvarar 107,3 års-
arbetskrafter, varav 32,3 procent utgörs av kvin-
nor och 67,7 procent av män. Därutöver har 
också 40 deltidskontrakt utfärdats, 42,5 procent 
till kvinnor, och 57,5 procent till män.

Vid såväl nationella som internationella insat-
ser rekryteras personal genom utannonsering 
av tjänst, när tidsramarna så medger. Under 
året har åtta kvinnor och elva män kontrakt-
erats på detta vis, sammantaget 19 individer. 

Vid tidskritiska insatser sker rekrytering 
istället genom MSB:s resursbas. Arbetssätten 
för kompetensförsörjning av insatsverksam-
heten har under året anpassats för att möta 
förändringarna i lagen om anställningsskydd.

Den genomsnittliga insatspersonalen under 
2022 var drygt 51 år och har varit registrerad 
i resursbasen i nästan 11 års tid. Hen har vid 
nio tillfällen kontrakterats för insats.

MSB:s resursbas har under året förstärkts 
med insatschefer för nationella förstärknings-
resurser, främst inom strandnära oljeskydd 
samt högkapacitetspumpar och barriärer. 
Kapaciteten har även utökats inom resursen 
nationell urban sök- och räddning (NUSAR) 
samt inom profilerna Information Manage-
ment Officers, Shelter Officers samt Civil 
Military Coordinators. 31,1 procent av indi-
viderna som registrerats i resursbasen under 
året är kvinnor, och 68,9 procent män. Totalt 
består resursbasen av 34,7 procent kvinnor 
och 65,3 procent män.

Insatsverksamhetens obligatoriska intro-
duktions utbildning har under året genom-
förts vid sju tillfällen, varav två har riktats 
särskilt mot nationell insatsverksamhet. Ett 
av tillfällena har genomförts på distans. Totalt 
har 126 individer deltagit i utbildningen, 
45,2 procent kvinnor och 54,8 procent män. 
Eftersom myndigheten eftersträvar att all 
personal ska ha kunskap om flickor, pojkars, 
kvinnor och mäns olika behov och roller 
i krissituationer innefattar introduktionen 
grundläggande utbildningsmoment i före-
byggande av könsbaserat våld samt jämställd het 
och mångfaldsperspektiv i insatsverksamheten. 
Därutöver behandlas även miljö aspekter och 
dess implementering i insatserna.

Förutom den obligatoriska introduktions-
utbildningen har även kompetensprofils specifika 
utbildningar och övningar erbjudits, antingen 
i MSB:s regi eller genom deltagande i andra 
aktörers aktiviteter. 87 övnings- och utbildnings-
tillfällen har tillhandahållits under 2022 med 
sammantaget 590 deltagare från resursbasen; 
36,1 procent kvinnor och 63,9 procent män.
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Ett exempel på typ av utbildning som  erbjudits 
är Medical Training of trainers vars syfte var 
att sjuksköterskor i MSB:s resursbas samt in-
bjudna externa deltagare skulle förbättra sina 
instruktörskunskaper. I förlängningen ökade 
detta MSB:s förmåga att genomföra  olika 
typer av medicinska koncept utbildningar. 
Myndigheten har genom den utbildade per-
sonalen kunnat tillhandahålla 20 Emergency 
trauma bag (ETB), utbildningar i samverkan 
med United Nations Department for  Safety 
and Security (UNDSS) och World Food Pro-
gramme (WFP). Dessutom har en Medical 
security training (MedSec) genomförts inom 
ramen för civil konflikthantering och the 
Civilian Planning and Conduct Capability 
(CPCC), som faller under den europeiska 
utrikestjänsten (EEAS). Utbildningarna har 
bidragit till att personal inom FN och EU har 
fått adekvat sjukvårdsutbildning för att arbeta 
i både konflikt och humanitära kontexter.

Säkerhets och hälsoarbete inom 
ramen för internationella insatser
MSB ger ett omfattande säkerhets- och hälso-
stöd till den internationella insatsverksam-
heten. Arbetet bedrivs i första hand genom 
proaktivt arbete, det vill säga att genom 
analyser och samverkan med internationella 
partners förutse vilka risker som föreligger 
och därmed kunna förebygga dessa. Det 
ingår även att säkerställa att insatspersonalen 
mår bra fysiskt och psykiskt samt ge dem 
en grundläggande träning och information 
kring kommande uppdrag.

Sammantaget har ca 150 riskbedömningar 
gjorts under året i insatsverksamheten till stöd 
för beslutsfattande chefer. Huvuddelen av in-
satserna har genomförts som sekonderingar till 
FN och EU där personalen ingår i mottagande 
organisations säkerhetsorganisation. Insats-
personal har förberetts med bland annat hälso-
undersökningar, hälsoriskbedömningar, per-
sonliga samtal, utbildningar och uppföljning 
i fält. Stödet till insatser kopplat till Ukraina 
har under året varit påtagligt vad gäller såväl 
riskbedömningar, fältbesök, utsänd sjukvårds-
personal samt utbildnings- och materielstöd.

Fyra kurser i fältsäkerhet som riktar sig till 
MSB:s egen insatspersonal samt två högrisk-
kurser har genomförts under året. Samman-
lagt har 127 personer utbildats, varav ett 
tjugotal från andra myndigheter, bland 
annat Folke Bernadotteakademin, Utrikes-
departementet, Åklagarmyndig heten, Polisen, 
Havs- och vattenmyndigheten, Migrations-
verket, Statens haveri kommission samt 
Kriminal vården. Av deltagarna var 51  kvinnor 
(40 procent) och 76 män (60 procent). MSB 
har även, genom Security Officials Course, 
utbildat personal på  Organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). 
 Under året har två riktade endags utbildningar 
i riskbedömningsmetod genomförts. Risk-
bedömnings metoden har fokuserat på 
segmentet internationella tjänsteresor och har 
inkluderat både chefer och medarbetare på 
Havs- och vattenmyndigheten och Sida.

Övningsverksamhet
MSB har under året deltagit i en rad olika 
övningar. Ett exempel är Försvarsmaktens 
ledningsövning där MSB tillsammans med ett 
antal andra centrala myndigheter utgjorde den 
vita cell som var Försvarsmaktens kontakt yta 
gentemot de statliga myndigheterna. Övnings-
deltagandet gav MSB möjlighet att i samver-
kan med andra aktörer påvisa myndighetens 
roll och uppgifter i kris och krig.

Ett annat exempel är myndighetens nationella 
förstärkningsresurser inom sanering och kem 
som har övats kopplat till skarpa kemikalier 
i syfte att öka den ömsesidiga kunskapen och 
stärka förmågan till samverkan resurserna 
emellan. Även avancerad indikering har övats 
under året, då MSB tillsammans med Polisen 
och de nordiska CBRN- förbanden deltog på 
Reccex. Övningsscenariot innebar att Sverige 
befann sig i säkerhetspolitisk kris och hade 
drabbats av flera attacker med kemiska och 
biologiska stridsmedel, samt sprängningar. 
Då insatserna i övningen genomfördes på 
uppdrag av Polisen ställdes krav på förmågan 
att identifiera och bevara så mycket bevis-
material på brottsplatsen som möjligt för 
att kunna fastställa och bevisa vem som låg 
bakom attackerna.
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Slutligen kan nämnas att MSB även övat inter-
nationellt. Under våren genomförde Sverige 
och Finland en bilateral övning i syfte att stärka 
samarbetet vid större skogsbränder via EU:s 
civilskyddsmekanism (rescEU). Enligt avtal 
med EU ska Sveriges flygande resurser kopp-
lade till rescEU övas internationellt  årligen. 
Sverige, via MSB, skickade övningsledning, 
projektledare, Tjänsteman i beredskap (TiB) 
samt två flygplan till Jämijärvi där de sam-
övade med finska luft- och marklednings-
systemet. Från Finland deltog personal från 
inrikesministeriet och Finnish Air rescue 
Society. Den förväntade effekten är en stärkt 
förmåga att ge och ta emot stöd kopplat till 
EU:s gemensamma resurser för krishantering.

Under året har även EU:s miljöskyddsövning 
Balex Delta genomförts. Syftet med denna 
var att öva och testa beredskapen för till 
 exempel oljeutsläpp eller kemikalieläckage 
från sjöfarten i Östersjöområdet. Sverige 
deltog genom MSB:s förstärkningsresurs för 
olje skades kydd. Övningen, som arrangerades 
av tyska Technisches Hilfswerk (THW), 
genomfördes i och utanför Warnemünde 
i Tyskland. Andra länder som deltog var 
bland andra Finland, Estland och Lettland.

Mål och återrapporterings
krav i regleringsbrevet

Lärande av samhällets hantering 
av covid 19pandemin
6. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska övergripande redovisa 
hur myndigheten avser att ta tillvara 
de er faren  heter och lärdomar som har 
 dragits under arbetet med  samhällets 
hantering av covid 19-pandemin i myn-
dighetens arbete för att förebygga och 
hantera nya samhällskriser.

Coronapandemin har inneburit en långvarig 
och allomfattande prövning av samhällets 
förmåga vid samhällsstörningar och därmed 
ett viktigt tillfälle att lära och förbättra inför 
framtiden. Inte minst i den omfattande 

 satsning som nu görs för att utveckla det civila 
försvaret finns det många erfarenheter att 
hämta från hanteringen av pandemin.

Parallellt med hanteringen av pandemin 
har MSB därför, sedan våren 2020, på olika 
sätt arbetat med att lära av hanteringen och 
omhänderta identifierade utvecklingsbehov. 
MSB:s lärandearbete bidrar både till att 
utveckla myndighetens arbete för att stärka 
beredskapssystemets förmåga och till arbetet 
med att stärka myndighetens egen förmåga 
att hantera samhällsstörningar.

MSB har också bidragit till och tagit del av de 
många utvärderingar av pandemi hanteringen 
som genomförts av andra aktörer. Även erfaren-
heter som framkommer i dessa utvärderingar 
beaktas i MSB:s olika utvecklingsarbeten.

Kunskapen om styrkor och svagheter har på så 
vis utvecklats genom samhällets hantering av 
pandemin. Till stor del handlar det om tidig-
are kända brister och utvecklingsbehov som 
ännu en gång har bekräftats. Med den resurs-
förstärkning och kraftsamling som nu görs för 
att stärka det civila försvaret finns det förut-
sättningar för att dessa brister och utvecklings-
behov ska kunna omhändertas.

Lärande kopplat till myndig
hetens arbete med att stärka 
beredskaps systemet
Erfarenheterna från hanteringen av  pandemin 
är viktiga ingångsvärden till det nationella ut-
vecklingsprojekt som MSB startat upp 2022 
kring vidareutvecklingen av Gemensamma 
grunder. (Läs mer om projektet under stöd 
till aktörer). Både egna intervjuer gjordes 
med olika aktörer för att fånga upp behov 
från pandemin men också en inventering av 
andras utvärderingar/studier för att fånga upp 
behoven i stort. De utvecklingsområden som 
projektet nu fokuserar på att vidareutveckla 
speglar mycket av de behoven som lyfts i pan-
demin. Till exempel att tydliggöra det aktörs-
gemensamma arbetet med lägesbild, rappor-
tering, operativ rytm och gemensamma 
arbets former. Inför uppstarten av projektets 
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arbetsgrupp om ”Inriktning och samordning 
på central nivå” gjordes även en fördjupad 
behovsanalys med stöd av Lunds  Universitet. 
Den bygger på ytterligare intervjuer från 
aktörer och pandemihanteringen var där ett 
viktigt ingångsvärde för fånga upp de behov 
som finns för att tydliggöra roller, ansvar 
och mandat på central nivå i hanteringen 
av samhällsstörningar.

Tillsammans med myndigheterna i cybersäker-
hetscentret har MSB tagit fram en rapport som 
syftar till att presentera lärdomar dragna utifrån 
hur pandemin har påverkat Sveriges cyber-
säker het och att lämna rekommendationer för 
hur det går att förbereda sig inom cybersäker-
hetsområdet inför en ny stor kris. MSB har 
också inhämtat barnrättsaktörers erfarenheter 
av pandemin och identifierat ett behov av 
barn anpassad risk- och kriskommunikation.

Lärande kopplat till myndig
hetens egen förmåga
När det gäller lärande kopplat till MSB:s egen 
förmåga att utföra myndighetens uppgifter 
och vara en stödjande och samordnande kraft 
vid samhällsstörningar har myndigheten 
genomfört olika typer av erfarenhetsarbeten 
och utvärderingar.

Under pandemin förde MSB kontinuerligt 
dialog med, och inhämtade synpunkter från 
berörda aktörer, bland annat om arbetet med 
lägesbilder och kommunikationssamordning 
i syfte att förbättra MSB:s operativa hantering. 
MSB har också följt upp och bedömt resultat 
av de olika insatser myndigheten genomförde 
till stöd för andra aktörer.

MSB har genomfört en egen utvärdering av 
arbetet med nationellt  informationsmaterial 
om covid-19. Sammanfattningsvis visar ut-
värderingen att MSB:s arbete med regerings-
uppdraget har genomförts ändamålsenligt 
utifrån regeringsuppdragets intentioner. 

I utvärderingen har styrkor och förbättrings-
områden kunnat identifieras som kan vara 
ett stöd för att vidareutveckla MSB:s kris-
kommunikationsförmåga och främja arbetet 
mot målsättningen om en effektivare hanter-
ing vid samhällsstörningar så att konsekvenser 
begränsas. Exempel på förbättringsområden 
är arbetssätt för intern effektivisering och 
förberedelser av frågor om översättning och 
tillgänglighetsanpassning.

På uppdrag av MSB har Mittuniversitet 
 genomfört en utvärdering av MSB:s arbete 
med samordning under pandemin. Utvärder-
ingen visar bland annat att det fanns utma-
ningar i samverkan mellan MSB och andra 
centrala aktörer på grund av krisens inramning 
som en hälsokris vilket gjorde det svårt för 
MSB i rollen att stödja berörda myndigheters 
samordning av åtgärder. Utvärderingen visar 
även att MSB:s samordning inkluderat aktörer 
i periferin och att den upplevts som viktig och 
givande men att målsättningar med samord-
ningen kan tydliggöras samt att MSB i större 
utsträckning kunde ha påverkat agendan för 
att lyfta behov i hanteringen av samhällskrisen. 
MSB kommer att använda resultatet av utvär-
deringen i det fortsatta arbetet med att utveckla 
myndighetens förmåga och arbetssätt när det 
gäller uppgiften att stödja berörda myndig-
heters samordning vid kris och höjd beredskap.

MSB har också genomfört olika typer av 
lärandearbete kopplat till myndighetens 
interna processer och arbetssätt vid samhälls-
störningar. Under pandemin skedde avstäm-
ningar löpande och erfarenheter samlades 
in. Många av dessa erfarenheter kunde också 
åtgärdas relativt enkelt genom anpassning 
av organisation och arbetssätt. Några  frågor 
är av mer komplex och resurskrävande 
 karaktär och innebär mer omfattande internt 
 utvecklingsarbete, exempelvis kompetens- 
och resurs försörjning för att skapa uthållig-
het, krisorganisering samt en bra arbetsmiljö.
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Cybersäkerhet och säkra 
kommunikationer
MSB arbetar för stärkt cybersäkerhet och säkra kommunikationer 
för att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

• MSB har bidragit till ett säkrare digitalt samhälle genom en omfattande informationskampanj 
till allmänhet och företag i samarbete med bland annat Polismyndigheten, Svenska stöld-
skyddsföreningen och Internetsstiftelsen.

• Det civila försvaret har stärkts genom att en rådgivningstjänst har etablerats för de som 
arbetar med systematisk informationssäkerhet.

• Genom inrättandet av Sveriges nationella samordningscenter (NCC-SE) har förutsättningarna 
för cybersäkerhetsforskning och innovation stärkts.

• MSB har skapat en samlad bedömning för det systematiska informationssäkerhetsarbetet 
inom offentlig förvaltning genom Infosäkkollen som visade på att det finns ett utvecklings
arbete att genomföra för att åtgärda bristerna.

• Under året har CERT-SE:s förmåga att hantera cybersäkerhetsincidenter stärkts genom 
hantering av flera större incidenter samt deltagande vid ett flertal nationella och internationella 
övningar. Härutöver har samarbetet med andra aktörer gällande incidenthantering, informations-
delning och lägesuppfattning samt samverkan specifikt med aktörer inom energisektorn 
stärkts genom en särskild insats.

• MSB har utökat antalet leverantörer och möjliggjort för utökad redundans inom Swedish 
Government Secure Intranet (SGSI). Även WIS har utökat sin tillgänglighet och förbättrade 
funktioner genom säkrare inloggning och tvåfaktorautentisering.

• Genom nationell samordning och skapandet av ett sammanhängande system har 
förutsättningarna ökat för robusta och uthålliga ledningsplatser för samhällsviktiga aktörer.

• MSB har även stöttat civila aktörers arbete med att skapa alternativa ledningsplatser genom ett 
utvecklat koncept för mobila ledningsplatser och stöd till fortifikatoriskt skyddade ledningsplatser. 
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Tabell 25. Kostnad för cybersäkerhet och säkra 
kommunikationer 2022–2020, tkr

2022 2021 2020

Verksamhets-
kostnader

1 064 061 906 854 859 369

Transfereringar 132 671 106 174 96 859

Totala kostnader 1 196 732 1 013 028 956 228

Mer än hälften av kostnaderna inom verk-
samhetsområdet avser den avgiftsfinansierade 
verksamheten Rakel. Jämfört med föregående 
år har kostnaderna för Rakel främst ökat för 

personal och driftskostnader. För hela verk-
samhetsområdet har kostnader för personal 
ökat till följd av ökad bemanning samt för 
köp av tjänster och övriga driftskostnader. 
De senare hänförs bland annat till de särskilda 
medel som tilldelades under året för informa-
tionskampanj till allmänhet och företag och 
att stärka funktionen CERT-SE samt utveckla 
och förenkla det stöd som lämnas inom in-
formations- och cybersäkerhetsområdet. 2022 
fick MSB dessutom ett nytt anslag, 2:9 Rakel 
Generation 2, där bland annat transfereringar 
har utbetalats med totalt 22 mnkr.

Bild från kampanjen ”Tänk säkert”.
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Stödja det förebyggande 
arbetet med informations 
och cybersäkerhet

Inom området arbetar MSB mot effekt-
målet att få höjd kunskap inom information- 
och cybersäkerhet hos offentlig sektor, 
NIS-aktörer och totalförsvarsaktörer.

MSB bedömer att resultatet för del området 
”Stödja det förebyggande arbetet med 
informations- och cybersäkerhet” är till-
freds ställande. Bedömningen bygger på 
resultatet av genomförda  prestationer 
såsom årets informationskampanj till 
allmänhet och företag, den etablerade 
rådgivningstjänsten, etableringen av 
kompetens område informationssäkerhet 
i Ena – Sveriges digitala infrastruktur samt 
genomförda färdighetsträningar i cyber-
fysiska system, bland annat i samarbete 
med Nationellt forensiskt centrum (NFC).

Riktade utbildningsinsatser
MSB erbjuder webbaserade utbildningar 
inom informationssäkerhetsområdet, cyber-
fysiska system och elektromagnetiska hot, samt 
lärarledda utbildningar inom informations-
säkerhet. Därutöver genomfördes en riktad 
utbildning till myndighetschefer, med fokus 
på beredskapsmyndigheterna under 2022.

Tabell 26. Utbildningsinsatser 2022–2020

Utbildningar 2022 2021 2020

Lärarledd utbildning 
för myndighetschefer

14 71 81

Lärarledd utbildning, 
strategisk

-2 75 67

Webbutbildning, 
taktisk

 1 412 301 243

Webbutbildning, 
operativ

2 988 427 824

DISA 53 0143 30 794 21 032

Webbutbildning, 
cyberfysiska system 
– en introduktion

1844 - -

Webbutbildning, 
elektromagnetiska 
hot – en introduktion

1815 - -

1) Pilotomgångar. Siffrorna avser antalet deltagare.
2) Ingen lärarledd utbildning genomfördes under 2022.
3) Mätmetoden har förändrats sedan 2021 och siffrorna 
är därför inte jämförbara. Från och med 2022 mäts antalet 
unika besökare på respektive utbildnings webbplats snarare 
än antalet som genomfört utbildningen.
4) Statistik har inhämtats sedan den 10 november 2022. 
Siffran avser antalet besökare på utbildningens webbplats.
5) Statistik har inhämtats sedan den 28 september 2022. 
Siffran avser antalet besökare på utbildningens webbplats.

Informationskampanj till 
 allmänhet och företag
Under 2022 har en extra satsning på infor-
mationssäkerhetskampanjen ”Tänk Säkert” 
genomförts tillsammans med Polis myndig-
heten, på uppdrag från regeringen. Kampanjen 
genomfördes i tre delar med final under in-
formationssäkerhetsmånaden oktober. Sam-
arbetet med Svenska stöldskydds föreningen 
och Internetsstiftelsen gjorde det möjligt att 
effektivt nå många målgrupper.

Resultaten från utvärderingarna visar bland 
annat att 55–75 procent (varierande i olika 
delkampanjer) uppger att kampanjen hade ett 
viktigt budskap och målgrupperna säger själva 
att kampanjen har fått dem att agera, till exem-
pel genom att de blivit mer försiktiga på nätet. 
Utvärderingarna visar även att de särskilda 
satsningar som gjorts på unga (13–30 år) och 
äldre (65 år och äldre) har gett goda resultat. 
En klar majoritet är positiv till informationen 
och ger mycket höga helhetsbetyg.Bild från kampanjen ”Tänk säkert”. 
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Slutligen gillas annonserna i de olika kampanj-
delarna av målgrupperna som uppfattar bud-
skapen som viktiga och relevanta. ”Ad  liking” 
(annonsuppskattning) ligger i vissa del-
kampanjer på 75 procent, vilket är betydligt 
högre än genomsnittet för annonskampanjer.

Leda kompetensområde 
informationssäkerhet
MSB ansvarar för att stötta infra strukturen 
i systematiskt informationssäkerhets arbete 
inom ramen för etableringen av en förvaltnings-
gemensam digital infrastruktur för informations-
utbyte samt ett nationellt ramverk för grund-
data i samverkan med tolv myndigheter. 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) 
har fått regeringsuppdraget att samordna 
arbetet. Under 2022 beslutades en informations-
säkerhetspolicy i Ena, framtagen av kompetens-
område informations säkerhet. Dessutom har 
en checklista, som stöd för informations-
säkerhets arbetet i för studiefasen i Ena, tagits 
fram.  Härutöver skickas regel bundna nyhetsbrev 
ut från kompetens området till myndigheter som 
ingår i Ena, men även till andra intressenter.

Stöd för det 
förebyggande arbetet
Under året har två nya vägledningar tagits 
fram och lanserats. Dels utökades  Metod stödet 
med en ny vägledning om riskhantering: 
 ”MSB:s stöd till dem som arbetar med 
informationssäkerhet i offentlig sektor”, dels 
en ny publikation: ”Vägledning för säkerhets-
åtgärder i informationssystem” som är ett 
stöd i tillämpningen av MSB:s föreskrifter 
och allmänna råd om säkerhetsåtgärder i 
informationssystem för statliga myndigheter.

Lansering av termbank
I oktober 2022 lanserade MSB termbanken 
för informationssäkerhet. Den innehåller den 
nationella terminologin för informations- och 
cybersäkerhetsområdet som syftar till att bidra 
till det gemensamma fackspråket. Term  banken 
innehåller svenska och engelska termer, 
 definitioner och förtydligande  anmärkningar 
på svenska med hänvisning till relevanta 

källor. Terminologiarbetet har utförts inom 
ramen för nationell (SIS/TK 318) och inter-
nationell (ISO/SC 27) standardisering.

Kunskapshöjande aktiviteter 
för ökad rymdsäkerhet och 
säkra cyberfysiska system
I takt med att teknikutvecklingen går framåt 
ökar behovet av förbättrad rymdsäkerhet och 
säkrare cyberfysiska system. MSB genomför 
 regelbundet olika aktiviteter för att öka kunska-
pen om rymdsäkerhet och cyberfysiska system, 
framför allt för/mot/till samhällsviktiga aktörer.

Under 2022 har MSB:

• tagit fram vägledningar om 
cyberfysiska system

• gett råd och stöd för att öka grund-
säkerheten i cyberfysiska system

• publicerat en film med grundläggande 
information om rymdsäkerhet samt 
tillhörande informationsbroschyr

• informerat allmänheten om rymd säkerhet 
genom deltagandet i ett antal media-
produktioner samt utfört andra kunskaps-
höjande aktiviteter via föreläsningar

• utbildat om rymden och rymdsäkerhet 
vid Försvarshögskolans högre kurs i sam-
hällets krisberedskap och totalförsvar

• erbjudit webbutbildningar inom områ-
dena cyberfysiska system och elektro-
magnetiska hot samt tillhandahållit 
färdighetsträningar i säkerhet i industri-
ella informations- och styrsystem.

Färdighetsträningar i industriella 
 informations- och styrsystem
MSB tillhandahåller färdighetsträningar 
i syfte att öka förmågan inom  samhällsviktig 
verksamhet för att dels identifiera och  hantera 
sårbarheter, dels praktiskt hantera incidenter 
i industriella informations- och styrsystem. 
 Under året har MSB anordnat sju sådana färdig-
hetsträningar på olika nivåer tillsammans med 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) vid det 
myndighetsgemensamma Nationellt centrum för 
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säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksam-
het (NCS3). En av dessa sju färdighetsträningar 
genomfördes i samarbete med Nationellt 
fore nsiskt centrum (NFC) från Polis myndig-
heten och hade ett särskilt fokus mot forensisk 
förmåga och energisektorn. Flera aktörer var 
involverade i denna färdighetsträning,  inklusive 
MSB, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, 
Vattenfall och Eon. Totalt deltagande under 
alla årets färdighetsträningar var 117 personer, 
varav 15 kvinnor och 102 män.

Under året har flera av de olika färdighets-
träningarna på olika sätt uppdaterats och 
vidare utvecklats för att bättre svara mot 
samhällets behov och önskemål. Vidare har 
MSB inom ramen för NCS3 beslutat att under 
2023 genomföra en kurs i säkerhet i industri-
ella  informations- och styrsystem. Kursen rik-
tar sig till beslutsfattare i organisationer inom 
både offentlig och privat sektor vilka arbetar 
med samhällsviktig verksamhet som är bero-
ende av industriella informations- och styr-
system. Intresset för denna kurs har varit stort, 
med totalt 73 anmälningar inkomna inom en 
månad från det att den först annonserades.

Råd och stöd för säkra 
cyberfysiska system
Under året har två nya vägledningar för ökad 
säkerhet i cyberfysiska system publicerats: 
”Grundläggande säkerhet i cyberfysiska system” 
samt ”Vägledning till ökad säkerhet i industriella 
informations- och styrsystem”. Vidare publicer-
ades även en ”Handbok i incidenthantering för 
cyberfysiska system” för att stödja operatörer 
av cyberfysiska system i sin incidenthantering. 
Dessa material återpublicerades i samband med 
lanseringen av MSB:s samlade stödmaterial 
för informationssäkerhet i oktober månad. 
Dessutom har en ny vägledning, ”Cyber-
säkerhet i tunga räddningsfordon”, tagits 
fram och publicerats.

Utveckling av användarnära stöd 
för att stärka det civila försvaret
MSB har utvecklat det användarnära 
stödet som en del i att stärka det civila 
försvaret, framförallt genom två insatser: 
en webbinarieserie som målgrupperna 
kunde anmäla sig till live men som också 
går att titta på i efterhand, samt en lan-
serad rådgivningstjänst dit bland annat 
kommuner och regioner kan vända sig 
för att få stöd i sitt systematiska informa-
tionssäkerhetsarbete. Det användarnära 
stödet utvärderas vid halvårsskiftet 2023.

Utbildning för myndighetschefer
Under slutet av 2022 genomfördes två 
utbildningsomgångar för myndighetschefer. 
MSB tog särskilt beredskapsmyndigheterna 
i beaktande när inbjudningar till  utbildningen 
skickades ut, för att stärka förmågan hos 
beredskapsmyndigheterna att arbeta systema-
tiskt och förebyggande med informations-
säkerhet. Under året deltog 16 myndighets-
chefer i utbildningen.

Samordna samhällets 
informations och 
cybersäkerhet

Inom området arbetar MSB mot effektmålet 
att få tydlig inriktning och samordning av 
samhällets informations- och cybersäker-
hetsresurser.

MSB bedömer att resultatet för delområdet 
Samordna samhällets informations- och 
 cybersäkerhet är tillfredsställande. Bedömning-
en bygger på resultatet av genomförda pre-
stationer såsom stärkt samverkan och informa-
tionsutbyte inom NIS, inrättandet av Sveriges 
nationella samordningscenter (NCC-SE) samt 
en samlad bedömning av det systematiska 
informationssäkerhetsarbetet inom ramen för 
Infosäkkollen inom offentlig förvaltning.

Omprioriteringar har behövt göras under året 
med hänsyn till ett försämrat säkerhetspolitiskt 
läge. Stora delar av det arbete som genom-
förts har föranletts av EU-initiativ och arbetet 
med att stärka Sveriges civila beredskap.
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NIS utvecklingsområde
MSB har under året i enlighet med uppdraget 
som nationell kontaktpunkt, samverkat med de 
sex tillsynsmyndigheterna och Socialstyrelsen, 
för informationsdelning samt för att underlätta 
harmonisering av myndigheternas föreskrifts-
arbete och tillsyn enligt NIS-direktivet. Som ett 
led i det gemensamma arbetet med revideringen 
av NIS-direktivet har MSB med finansiering 
från European Health and Digital Executive 
Agency (HaDEA) även drivit ett antal aktivi-
teter för att utveckla samarbetsforumet.

Under våren arrangerade MSB en konferens 
som riktade sig till leverantörer av samhälls-
viktiga och digitala tjänster, med syftet att 
bidra till ökad kunskap hos offentliga och 
privata aktörer om både NIS-regleringen och 
informations- och cybersäkerhet samt stödja 
samverkan mellan aktörerna på området. 
Konferensen genomfördes som en hybrid-
konferens med 652 deltagare där 441 var 
på distans och 211 medverkade fysiskt.

Under året har MSB:s privat-offentliga sam-
verkansforum för NIS-leverantörer bidragit 
till att underlätta efterlevnaden av NIS- 
regleringen genom informationsdelning, 
kunskapshöjning och dialog kring behov och 
utmaningar genom sex genomförda forum.

NCCSE
MSB har under 2022 på regeringens uppdrag 
inrättat Sveriges nationella samordningscenter 
(NCC-SE) för cybersäkerhetsforskning och 
innovation inom ramen för den EU-förord-
ning som reglerar EU:s kompetenscentrum 
för cybersäkerhet och nätverket av nationella 
samordningscenter. Utvecklingen av NCC-SE 
sker i samverkan med Vinnova, DIGG och 
Research Institutes of Sweden, (RISE). Ett 
kansli för NCC-SE har inrättats vid myndig-
heten. En informationsansvarig har rekryterats 
till NCC-SE-kansliet som också bemannas 
av en chef och en samordningsansvarig. 
Den 14 juni 2022 invigdes NCC-SE med en 
konferens och det operativa arbetet har startat 
inom ramen för uppdraget. NCC-SE har fått 
EU-kommissionens godkännande att förvalta 
EU-medel för stöd till tredje part.

MSB har ingått ett avtal med RISE om att 
driva den svenska kompetensgemenskapen för 
cybersäkerhetsforskning och innovation under 
styrning och ledning av MSB. MSB har redo-
visat regeringens uppdrag att inrätta NCC-SE.

Tematisk rapport: Ändringar 
både hotar och skyddar
Enligt överenskommelsen som MSB har med 
HaDEA genom Connecting Europe Facility- 
fonden (CEF-fonden) ska myndigheten en 
gång per år ta fram en tematisk rapport inom 
informations- och cybersäkerhetsområdet fram 
till och med 2023. Under 2022 tog MSB fram 
rapporten ”Ändringar både hotar och skyddar 
– 20 rekommendationer för säkrare ändringar 
i våra informationssystem”. Utöver rekommen-
dationerna för säkrare ändringar ger rapporten 
en överblick av incidenter som kan orsakas 
i samband med att ändringar genomförs i infor-
mationssystem och incidenter som hade kunnat 
förebyggas genom ändringar. Genom rapporten 
tillhandahåller MSB samhällets aktörer stöd i 
form av en analysmetodik som de kan använda 
för att analysera sina egna risker kopplade till 
ändringshantering av informationssystem.

Infosäkkollen
Inom ramen för regeringsuppdraget att skapa 
en samlad bedömning inom offentlig förvalt-
ning har MSB tagit fram uppföljningsverktyget 
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.

Infosäkkollen skickades 2021 ut till över 
600 organisationer i offentlig sektor varav lite 
drygt 300 svarade. Svaren låg till grund för den 
analys som genomfördes 2022 och resulterade 
i såväl jämförande återkoppling till organisa-
tionerna som för den första nationella samlade 
bedömningen på området. Regeringsrapporten 
påvisar allvarliga brister i den systematiska infor-
mationssäkerheten i svensk offentlig förvaltning. 
MSB har presenterat resultatet på forum och 
i olika nätverk. Nästa utskick av Info säkkollen 
kommer genomföras under 2023.
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Incidentrapportering
Statliga myndigheter och leverantörer av sam-
hällsviktiga och digitala tjänster är skyldiga 
att rapportera it-incidenter till MSB. Rappor-
terna tas emot och hanteras av den nationella 
funktionen CERT-SE, Sveriges nationella 
Computer Emergency Response Team, som 
har till uppgift att stödja samhället i arbetet 
med att förebygga och hantera it-incidenter.

Tabell 27. Inrapporterade it-incidenter 2022–2020

2022 2021 2020

Myndigheter 234 261 286

NIS-leverantörer 101 82 88

Summa 335 343 374

Rapporterna används som underlag till de 
årsrapporter MSB publicerar för statliga 
myndigheters it-incidentrapportering och 
för it-incidentrapporteringen från leveran-
törer av samhällsviktiga och digitala tjänster 
(NIS- leverantörer). Under år 2022 så rappor-
terades totalt 335 it-incidenter in till MSB 
varav 234 stycken från statliga myndigheter och 
101 från NIS-leverantörer. Det utgör en mar-
ginell minskning i jämförelse med det totala 
antalet incidenter som rapporterades in under 
år 2021. Samtidigt har andelen rapporterade 
angrepp minskat. Incidentrapporteringen 
verkar således inte nämnvärt ha påverkats av ett 
förändrat omvärldsläge. Det är dock noterbart 
att medan antalet incidenter som rapporteras in 

från  statliga myndigheter minskat kontinuer-
ligt mellan 2019–2022 så har rapporteringen 
från NIS- leverantörer istället ökat under samma 
period. Ökningen behöver inte nödvändigtvis 
tolkas som en indikation på att it-incidenter 
bland NIS-leverantörer har blivit allt vanligare, 
utan kan också tänkas bero på att fler har etable-
rat rutiner för att rapportera incidenter till MSB.

Nationellt cybersäkerhetscenter
Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, MSB 
och Säkerhetspolisen har under året fortsatt att 
fördjupa sin myndighetssamverkan på cyber-
säkerhetsområdet inom ramen för det nationella 
cybersäkerhetscentret. Arbetet har genomförts 
i nära samverkan med Försvarets materielverk, 
Polismyndigheten och Post- och telestyrelsen.

Centret har under året arbetat aktivt med 
incident koordinering och framtagning av 
lägesbilder. I samband med valet samverkade 
centret med Valmyndigheten och Skatte-
verket kring läges bild framtagning, incident-
koordinering och övningar. Arbetet med 
privat-offentlig samverkan fortgick med 
finanssektorn samtidigt som planering för 
samverkan inom andra sektorer påbörjades.

Arbetet har under året också fokuserat på att 
skapa förutsättningar för centrets verksamhet 
och berör områden som it-stöd, säkerhet, juri-
dik, ekonomi, planering och kommunikation. 
Centrets kanslifunktion har bemannats med 
flera medarbetare med bakgrund inom dessa 

335 Under året 
rapporterades 
335 it-incidenter 
in till MSB.
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områden. Avseende it-stöd har det bedrivits 
ett arbete med att upphandla ett gemensamt 
it-system. I detta arbete har rättsliga frågor 
som rör bland annat säkerhetsskydd och 
upphandlingsrätt identifierats. Under året har 
lokalerna hos MSB anpassats för att kunna 
samlokalisera begränsade delar av myndig-
heternas verksamheter. I juni beslutade 
regeringen om framtida lokaler för centret. 
Planer ingen inför tillträde, inflyttning och ut-
ökad samlokalisering har bedrivits under 2022.

Forskning
MSB finansierar ett antal forskningsprojekt 
inom området informations- och  cybersäkerhet 
som tillsammans spänner över tekniska, sam-
hällsvetenskapliga, organisatoriska och stra-
tegiska frågor. Dessa innefattar bland annat 
algoritm utveckling för att förhindra intrång, 
framtagande av robusta och resilienta kritiska 
infrastrukturer, risk- och sårbarhetsanalyser, 
informationssäkerhetskultur samt hur informa-
tionssäkerhet tolkas och skildras på olika instan-
ser i vårt samhälle. Projekt som beviljats medel 
från MSB följs upp och värderas löpande.

Under 2022 har också ett forskningsprojekt 
inom cybersäkerhet påbörjats inom ramen för 
det transatlantiska forsknings- och utvecklings-
avtalet som MSB förvaltar. Projektet syftar 
till att effektivisera och utveckla förmågan 
att bedriva träning för att proaktivt leta efter 
intrång i nätverk, så kallad Threat Hunting.

MSB följer samhällsutvecklingen inom områ-
det genom omvärldsbevakning och genom de 
unika informationsflöden som myndigheten 
har tillgång till via uppdragsåtagande, såsom 
data från it-incidentrapportering, samt via 
egna initiativ, som data från Infosäkkollen. 
Arbetet har under året bedrivits enligt plan. 
Den samlade informationen används bland 
annat för att genomföra utlysningar anpassade 
efter de samhälleliga behov som identifierats.

MSB är aktiva i Centrum för cyberförsvar och 
informationssäkerhet (CDIS) vid  Kungliga Tek-
niska Högskolan (KTH). MSB är även  aktiva 
i planeringen inför ett svenskt  Cybercampus 
och under 2022 har fyra workshops anordnats.

Åtgärder för att stärka det 
civila försvaret
För att bygga ett motståndskraftigt total-
försvar och stärka förmågan till säker digitali-
sering har MSB under året särskilt fokuserat 
på åtgärder för att höja lägstanivån i samhäl-
let genom att tillhandahålla vägledningar och 
analysera nivå och behov av ytterligare stöd. 
Här har särskilt arbetet med Infosäkkollen 
utgjort ett viktigt bidrag genom att kunna till-
handahålla en samlad nationell bedömning 
av den systematiska informationssäker-
heten i svensk offentlig förvaltning.

Fokus har även riktats mot ökad samverkan 
på området. Den intensifierade samverkan 
inom det nationella cybersäkerhetscentret 
har ytterligare stärkt arbetet med samhällets 
informations- och cybersäkerhet och det 
civila försvaret. Detsamma gäller arbetet 
under året med att stärka informations-
säkerheten hos leverantörer av samhälls-
viktiga och digitala tjänster inom ramen för 
NIS-samverkan. År 2022 implementerades 
även det nya beredskapssystemet vilket 
har lagt grunden till att ytterligare stärka 
samverkansmöjligheterna på området.

Förebygga och hantera 
itincidenter

Inom området arbetar MSB mot effekt-
målet att få stärkt förmåga inom offentlig 
sektor, NIS-aktörer och totalförsvarsaktörer 
att hantera och dra lärdom av it-incidenter 
och minska konsekvenserna av dessa.

MSB bedömer att resultatet för delområdet 
Förebygga och hantera it-incidenter är 
tillfredsställande. Bedömningen bygger 
på resultatet av genomförda prestationer 
såsom bland annat att höja förmågan 
att stödja samhället i arbetet med att 
 hantera och förebygga it-incidenter genom 
regerings uppdraget att stärka CERT-SE 
samt deltagande i flera nationella och inter-
nationella övningar. MSB har även bidragit 
till en bättre bild av cyberrelaterade hän-
delser och företeelser genom veckovisa 
lägesuppfattningar och särskilda insatser 
kopplat till valen samt mot energisektorn.

Inom ramen för MSB:s operativa uppdrag 
på informations- och cybersäkerhetsområdet 
har CERT-SE (Sveriges nationella Computer 
Emergency Response Team) i uppdrag att 
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stödja samhället i arbetet med att hantera och 
förebygga it-incidenter.

Det viktigaste arbetet med att förebygga 
och hantera it-incidenter för funktionen 
har gjorts genom att

• sprida information och varna om sårbar-
heter, hot och risker inom it-säkerhet

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

• samverka med andra cybersäkerhets-
myndigheter och nätverk inom olika 
 inriktningar inklusive pandemi-
relaterade initiativ.

Viss verksamhet inom CERT-SE har fått 
prioriteras ner på grund av de förändrade 
 förutsättningar och utökade beställningar 
som inkommit till följd av det säkerhets-
politiska läget och i ett inledande skede 
av året även pandemin. Efter pandemin har 
fokus och deltagande vid samverkans möten, 
övningar och konferenser i syfte att höja den 
operativa förmågan att samverka i samhället 
vid  it-incidenter ökat.

Hantering och stöd till samhället 
vid större incidenter
Under 2022 har CERT-SE hanterat och stöttat 
samhället vid flera större uppkomna cyber-
säkerhetsincidenter, exempelvis data intrången 
hos Naturvårdsverket och Folkhälso myndig-
heten samt de parallella incidenter som drab-
bade ett antal kommuner, regioner, myndig-
heter och privata företag i slutet av året.

Under 2022 hanterade CERT-SE cirka 12 000 
ärenden, en minskning jämfört med 2021, 
då antalet var cirka 13 700 ärenden. Att siffran 
är lägre än föregående år beror främst på att 
informationsdelningen till aktörer effektivise-
rats genom samordnade utskick som når fler 
samtidigt, istället för individuella utskick.

Förutom det normala flödet av  ärenden – 
som exempelvis handlar om att  bistå med 

rådgivning och stöd vid kapade  e-postkonton, 
hantering av skadlig kod, dataintrång och över-
belastningsattacker – så har mängden förfråg-
ningar och information gällande it-incidenter 
som relaterar till det säkerhetspolitiska läget 
varit hög under merparten av året.

CERT-SE har under 2022 haft särskild in-
riktning på det säkerhetspolitiska läget samt 
riksdags-, region- och kommun valen den 
11 september. Inför valen hade  CERT-SE 
tät samverkan med såväl Nationellt cyber-
säkerhets center samt de myndigheter, 
 Valmyndigheten och Skatteverket, som var 
direkt involverade i valarbetet. Med dessa 
arrangerades ett antal övningar för att säker-
ställa att rutiner och processer kring eventuella 
it-störningar fanns på plats.

Arbete kopplat till det 
 säkerhetspolitiska läget
Det säkerhetspolitiska läget till följd av 
Rysslands invasion av Ukraina har påverkat 
det operativa arbetet inom informations- 
och cyber säkerhetområdet.

CERT-SE har bedrivit ett särskilt arbete med 
att omvärldsbevaka, detektera och  verifiera 
it-incidenter under merparten av 2022. 
Bland annat har CERT-SE publicerat rekom-
mendationer om cyberhygien, nätfiske och 
överbelastningsattacker samt artiklar som 
betonar vikten av att vidta säkerhetsåtgärder 
i alla delar av en verksamhet samt att upp-
datera sårbara system omgående. CERT-SE 
har även en löpande uppmaning till svenska 
verksamheter att dela med sig av information 
om de ser avvikelser i sina it-miljöer.

Det säkerhetspolitiska läget genererade  initialt 
ett högt inflöde av information. Under veck-
orna direkt efter Rysslands invasion av Ukraina 
(under vecka 8) syntes en tydlig ökning i in-
flödet av information, från cirka 200 ärenden 
per vecka till mellan 400–550 ärenden under 
veckorna 8, 9 och 10. Under resten av våren 
och sommarmånaderna var antalet ärenden 
lägre men på en överlag jämn nivå. Vidare 
syns en tydlig ökning av antalet ärenden 
även under vecka 38, vilket kan härledas 
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till arbete kopplat till valdagen. Värt att 
notera här är att en ökning av ärenden inte 
nödvändigtvis innebär en ökning av antalet 
incidenter utan det handlar om inflödet av 
information till CERT-SE.

Utöver webbpubliceringar har CERT-SE även 
löpande sammanställt en veckovis återkom-
mande lägesuppfattning av cyberrelaterade 
händelser och företeelser som bedöms kunna 
ha påverkan på samhällets informations- och 
cybersäkerhet. CERT-SE:s lägesuppfattning 
syftar till en samlad överblick samt beskriv-
ning av åtgärder till stöd för samhället i arbetet 
med att förebygga och hantera it-incidenter.

Deltagande i 
 cybersäkerhetsövningar
För att öva Sveriges förmåga i operativ 
cyber säkerhet och cyberförsvar deltog cyber-
säkerhets specialister från CERT-SE i ett antal 
nationella och internationella övningar under 
2022. Vissa var avgränsade till en viss sektor 
eller fokusområde och andra mer generellt 
inriktade på cybersäkerhet. Bland de inter-
nationella cybersäkerhets övningarna kan 
Nato övningarna Locked Shields och Cyber 
Coalition samt Cyber Europe, som arrang-
erades av EU:s cybersäkerhetsbyrå ENISA, 
nämnas. För att stärka  samarbetet med 
CERT-SE:s finska motsvarighet, NCSC-FI, 
avseende informationsdelning och läges-
uppfattning deltog representanter från 
CERT-SE även vid Finlands största cyber- 
och informations säkerhetsövning, TIETO22.

Nationellt deltog CERT-SE bland  annat 
i TELÖ 2022, Post- och  telestyrelsens 
 cyber säkerhetsövning för aktörer inom 
telekom sektorn, Försvarsmaktens cyber-
säkerhets  övning SAFE Cyber 2022, samt 
de två övningar som hölls inom ramen 
för NCSC inför valet 2022 (se faktaruta 
 ”Inriktning: valet” för mer information).

En erfarenhetsrapport från övningen NISÖ2021, 
som genomfördes i en något omplanerad 
form hösten 2021, publicerades i november.

Övrigt operativt arbete för 
att  hantera och förebygga 
itincidenter
CERT-SE har fortsatt det löpande arbetet 
med att stödja samhället i att hantera och 
förebygga it-incidenter.

Under 2022 publicerade CERT-SE 156 webb-
artiklar med information gällande sårbar-
heter, hot och risker med tillhörande rekom-
mendationer. Utöver dessa publiceringar har 
CERT-SE under 2022 gjort omkring 900 
utskick av säkerhetsmeddelanden till drifts-
ansvariga och/eller deras internetleverantör 
vid större sårbarheter och när CERT-SE fått 
tillgång till information som berör en särskild 
organisation eller sektor.

Riktat stöd till energisektorn
En särskild satsning på it- och ot-säkerhet 
inom den svenska energisektorn  inleddes 
hösten 2022. Satsningen bygger på 
erfarenheter från den likartade insats som 
genomfördes inom hälso- och sjukvårds-
sektorn under pandemin. MSB har sam-
verkat med it-säkerhetspersonal (i huvudsak 
operativ personal, men även på strategisk 
och/eller ledningsnivå), dels för att proaktivt 
kunna dela relevant information, dels för att 
i händelse av incidenter kunna samordna, 
varna och stödja aktörer som har behov 
av tekniskt stöd och/eller rådgivning. 

Målsättningen för insatsen är att aktörer 
inom energisektorn ska få stöd att förebygga 
angrepp, undvika eller tidigt upptäcka 
intrång samt ha en fördjupad samverkan 
och samordning på såväl operativ som 
teknisk nivå. Initiativet har medfört höjd 
it- och ot-säkerhetsförmåga samt ökad 
motståndskraft för att undvika it-incidenter 
i cyberfysiska system kopplat till energi 
 under det rådande säkerhetspolitiska 
läget. Initiativet har även bidragit till sam-
hällets generella förmåga att hantera det 
ansträngda läget inom energisektorn.

I en utvärdering bland de medverkande 
aktörerna svarade samtliga respondenter 
att deras kunskap, färdighet och/eller kom-
petens att stödja den egna organisationen 
att agera inför eller under en cyberincident 
hade ökat (i liten, medelstor eller stor grad) 
till följd av satsningen.
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Inriktning: valet
CERT-SE samverkade tillsammans med 
övriga ingående myndigheter i Nationellt 
cybersäkerhetscenter (NCSC) inför och 
under valet 2022. Före valet startade 
NCSC en särskild grupp med fokus på 
 valet, med representanter från de myndig-
heter som ingår i centret. Fokus i gruppen 
var att bättre kunna koordinera och han-
tera eventuella incidenter eller händelser 
som skulle kunna inträffa under valet.

Under sommaren 2022 genomförde NCSC 
två övningar där olika scenarier hanter-
ades som skulle kunna inträffa under 
valperioden, det vill säga innan, under 
och efter valet. Den första övningen, som 
fokuserade på hur olika incidenter skulle 
kunna hanteras, genomfördes tillsam-
mans med Valmyndigheten och Skatte-
verket. Den andra övningen hölls med 
centrets myndigheter för att testa rutiner 
i arbe tet. Veckorna före och efter hölls 
dagliga möten i centret.

Under valdagen och valnatten den 
11 september hade CERTSE flera med
arbetare på plats i cybersäkerhetscentret, 
för att kunna hantera och koordinera 
eventuella cyberhändelser i samband 
med valet. Valkvällen löpte på utan några 
större avvikelser.

Operativ cyberfysisk förmåga
MSB har under 2022 utrett olika möjligheter 
för att utveckla en förmåga att via CERT-SE 
lämna tekniskt stöd till operatörer av indu-
striella informations- och styrsystem. MSB 
har i arbetet arrangerat och genomfört en 
utbildningsaktivitet vid Idaho National Lab-
oratory, Idaho Falls, Idaho, USA. Utbildnings-
aktiviteten genomfördes i samarbete med 
Cybersecurity and Infrastructure Security 
Agency (CISA) inom ramen för det bilaterala 
samarbetsavtalet mellan Sverige och USA. Fyra 
svenska myndigheter var representerade med 
totalt 14 personer under utbildningsaktiviteten 
som pågick under två veckor i oktober.

Resultatet av utbildningsaktiviteten innebar

• ökad cybersäkerhet i samhällsviktig infra-
struktur genom utbildning och  trän ing 
i försvar av tidskritiska system och 
 protokoll för industriella styrsystem

• utbytt information om forskning,  analys 
och utveckling av teknologier och för-
mågor för träning av Threat Hunting

• ökad samarbets- och kontaktyta mellan 
svensk och amerikansk personal inom 
cybersäkerhet på individnivå för att 
enklare kunna nyttja varandras kom pe-
tenser i framtida samarbeten

• ökad samarbets- och kontaktyta mellan 
personal inom den svenska delegationen 
på individnivå för att enklare kunna 
nyttja varandras kompetenser i framtida 
samarbeten samt

• vidareförmedlad kunskap till samhälls-
viktiga aktörer i Sverige.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) fick 
dessutom i uppdrag, av MSB, att genomföra 
forskningsstudien ”Påverkansoperationer 
i samhällskritiska cyberfysiska system vid 
internationell kris”. Syftet med uppdraget 
var att ge en bättre bild av vilken typ av 
 svenska samhällskritiska cyberfysiska system 
som löper större sannolikhet att angripas 
i påverkans syfte vid internationell kris. 

Studien genomfördes genom att studera 
 tidigare påverkansinriktade cyberangrepp 
som gjorts mot kritisk infrastruktur i  syfte att 
påverka makthavare, befolkning och sam-
hällen. Studien visar på att dessa cyber angrepp 
har ändrat karaktär i och med Rysslands 
invasion av Ukraina och fått en ökande andel 
förstörande och samhällspåverkande inslag. 
Vidare identifierar studien vilka sektorer 
inom samhällskritisk infrastruktur i Sverige 
som löper större sannolikhet att drabbas 
av cyberangrepp i påverkanssyfte vid inter-
nationella konflikter i omvärlden och fastslår 
att det behövs mer kunskap om denna typ av 
angrepp för att bättre kunna skydda Sverige 
vid framtida internationella konflikter.
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Åtgärder för att stärka det civila försvaret
CERTSE har under året genomfört ett flertal åtgärder som svar på regeringsuppdraget till MSB om 
att stärka funktionen CERT-SE samt utveckla och förenkla det stöd som lämnas inom informations- 
och cybersäkerhetsområdet. Insatserna har snabbt kunnat erbjuda nytta till samhällsaktörer, bland 
annat i form av digitala verktyg för incidentrapportering för NIS-leverantörer samt verktyg och 
plattformar för informationsdelning om sårbarhetsinformation och it-säkerhetsföreteelser. En ny 
och mer användarvänlig webbplats (cert.se), för att mer effektivt kunna kommunicera information 
om it-säkerhet, incidenter och åtgärder, kommer lanseras under 2023. 

För att stärka sitt långsiktiga arbete har CERT-SE även löpande vidareutvecklat interna  processer 
och organisationen i sin helhet. CERT-SE är del av ett större ekosystem inom cybersäkerhet, 
både nationellt och internationellt. Funktionens breda nätverk och samverkan gör att unika insikter 
samlats och en unik roll i samhället skapats. CERT-SE har därför även haft fokus på att stärka sin 
samverkan både privat-offentligt och genom deltagande i myndighetsgemensamma initiativ och 
nätverk. Genom sitt arbete kan CERT-SE arbeta förebyggande och göra att målgrupper tidigare 
kan upptäcka och förstå sårbarheter, exempelvis genom att varna aktörer som har sårbara system 
eller vars information kommit på avvägar. De valda åtgärderna har resulterat i en stärkt förmåga 
att förebygga och att ge stöd och information till samhället vid inträffade incidenter med målet att 
öka samhällets digitala cybersäkerhet och motståndskraft.

Signalskydd
När säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
behöver kommuniceras digitalt ska kryptogra-
fiska funktioner användas, det vill säga signal-
skyddssystem, som är godkända av Försvars-
makten. Signalskyddssystem finns i form av 
talkrypto, filkrypto, meddelandekrypto eller 
datakomkrypto. MSB beslutar om och tecknar 
avtal eller överenskommelser med nya verk-
samhetsutövare av signalskydd utifrån förord-
ningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd 
beredskap. MSB beslutar även om tilldelning 
av signalskydd till civila delen av totalförsvaret.

Signalskyddsförmågan ökar stadigt inom det 
civila försvaret och medför att samhällsviktiga 
funktioner ges möjlighet att digitalt kunna 
utbyta säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
på ett säkert sätt. MSB ser en fortsatt ökning 
av nya verksamhetsutövare bland myndig-
heter, kommuner, regioner och företag. I för-
hållande till föregående år har vi återigen en 
ökning av nya verksamhetsutövare av signal-
skydd med 7 procent. MSB märker fortsatt 
av en stor efterfrågan på signalskyddsmateriel 
och antal tilldelningsbeslut har ökat med 
25 procent jämfört med året innan.

Tillhandahålla säkra 
kommunikationer

Inom området arbetar MSB mot effekt-
målet att samhällsviktiga aktörer kommu-
nicerar med säkra, tillgängliga och robusta 
kommunikationslösningar samt att arbetet 
med säkra kommunikationer i samhället 
är samordnat.

MSB bedömer att resultatet för delområdet 
Tillhandahålla säkra kommunikationer är 
tillfredsställande. Bedömningen bygger 
på resultatet av genomförda prestationer 
såsom ett påbörjat arbete med att skapa en 
nationell förmåga att upptäcka interferens 
i GNSS-frekvenser tillsammans med fem 
svenska myndigheter, levererat en lösning 
som möjliggör fler leverantörer av förbin-
delser inom Swedish Government Secure 
Intranet (SGSI) samt tillsett att det webbase-
rade informationssystemet (WIS) har en ny 
säkrare inloggning, tvåfaktorautentisering, 
ny design, ökad tillgänglighet och förbättrade 
funktioner. Under hela verksamhetsåret 
2022 har bland annat en systemuppgra-
dering skett av Rakel för att på så sätt 
vidmakthålla och säkerställa robusthet och 
tillgänglighet samt att tillföra nya funktioner.

Arbete med Galileo PRS har intensifierats 
men om MSB ska kunna tillgodose Galileo 
PRS-tjänsten till samhällsviktig verksamhet 
på ett adekvat sätt krävs en omfattande 
utveckling framöver.
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Webbkursen ”Signalskydd – en introduktion” 
har under 2022 haft 1 876 besökare. Kursen 
informerar om vad signalskydd är och vad 
det kan användas till samt vad en organisation 
behöver göra för att få tillgång till signal-
skydd. Sedan lanseringen i december 2020 
har introduktionen haft närmare 3 600 
besökare. MSB saknar statistik uppdelad 
per kön, då detta inte efterfrågas av MSB.

Tre större sammankomster inom signal-
skydds tjänsten har genomförts. Vid två av 
tillfällena har MSB och Försvarets radio-
anstalt (FRA) varit medarrangör på de signal-
skydds möten Försvarsmakten genomför för 
verksamhetsutövare av signalskydd inom 
totalförsvaret. I år medverkade totalt cirka 
400 deltagare. Därutöver har MSB och FRA 
arrangerat en sammankomst för den civila 
delen med strax över 100 deltagare. Dessa 
möten ger deltagarna aktuell information 
inom området och vad som planeras framåt. 
Det möjliggör också ett betydelsefullt nät-
verkande inom signalskyddsområdet.

En kryptosambandsövning genomfördes i de-
cember tillsammans med länsstyrelser, regioner 
och kommuner som har signalskyddssystem i 
syfte att testa sambanden, öva på signalskydds-
systemen samt se hur pass väl förmågan fungerar.

Rymdsäkerhet
Rymdsäkerhet handlar om säkerhet både 
från rymden – att kunna använda satelliter 
för att säkerställa säkerhet på jorden – och 
om säkerhet relaterat till de hot som finns 
i rymden. Rymdsäkerhet betyder även att 
rymden används på ett hållbart sätt, för att 
garantera att vi kan använda rymden även 
i framtiden. MSB arbetar med rymdsäkerhet 
i syfte att dels använda satelliter för att hantera 
olyckor och kriser, dels för att öka samhällets 
motståndskraft mot hot förknippade med 
rymden. MSB bedrev under 2022 rymd-
säker hets verksamhet inom tre del områden: 
rymdinfrastruktur, rymdlägesbild samt 
kunskapshöjande aktiviteter (för kunskaps-
höjande aktiviteter, se rubriken ”Kunskaps-
höjande aktiviteter för ökad rymdsäkerhet 
och säkra cyberfysiska system” på sidan 79).

Rymdinfrastruktur
Galileo är ett globalt system för satellitnavi-
gation (Global Satellite Navigation System, 
GNSS) och EU:s motsvarighet till ameri-
kanska Global Positioning System (GPS). 
Inom Galileo utvecklas en offentligt reglerad 
tjänst (Public Regulated Service, PRS) som 
är krypterad och mer robust mot störningar 
än den öppna tjänsten. Beroendet till tid och 
position från rymdbaserade GNSS-tjänster 
ökar och samhällsviktig verksamhet i Sverige 
måste ha möjlighet att nyttja funktionerna på 
ett säkert och robust sätt. MSB har uppdraget 
att utgöra behörig myndighet för Galileo 
PRS (Competent PRS Authority, CPA) och 
därigenom samordna arbetet för att Sverige 
ska få ta del av och kunna använda PRS.

Under 2022 intensifierades arbetet relaterat till 
Galileo PRS genom utförandet av förstudier 
om förutsättningarna att utveckla en svensk 
PRS-mottagare. MSB utökade även sam-
arbetet med EU:s rymdprogrambyrå (EUSPA) 
genom ökat och mer aktivt deltagande i de 
kommittéer och arbetsgrupper som relaterar 
till Galileo PRS. Vidare genomfördes planer-
ing av installation av kommunikationssystem 
mellan Sverige och Galileos säkerhetscentra 
(GSMC) samt främjande av tjänstens lanser-
ing, delvis genom bildandet av ett användar-
forum för Galileo PRS.

Om MSB ska kunna tillgodose PRS-tjänsten 
till samhällsviktig verksamhet på ett adekvat 
sätt, enligt PRS förordningen 1104/2011/EU, 
krävs en omfattande utveckling framöver.

MSB är nationell kontaktpunkt för Galileo-
systemets larmkedja för säkerhetsincidenter 
(Incident Response Coordination, IRC). 
I detta arbete ansvarar MSB för koordineringen 
av den nationella incidenthanteringen. Under 
2022 har sex sambandstester ledda centralt 
av EUSPA genomförts i syfte att testa larm-
kedjans funktionalitet. MSB har dock inte 
lyckats att tillhandahålla utrustning nödvändig 
för att säkerställa operativ incidentberedskap 
i enlighet med uppdraget. Sambands testerna 
genomfördes via alternativa åtgärder.
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Rymdlägesbild
MSB tillhandahåller tillsammans med  Svenska 
kraftnät och Sveriges Meteorologiska och 
Hydrologiska Institut (SMHI) en varnings-
tjänst för kraftiga solstormar. Underlaget till 
varningarna kommer från UK Met Office. 
MSB har bildat en central samverkansgrupp för 
rymdväder tillsammans med relevanta myn-
digheter för att diskutera behov och hur svensk 
motståndskraft kan stärkas inom området.

Vid bortfall av GNSS drabbas många funk-
tioner i vårt samhälle. Satellitsignalerna från 
de öppna GNSS-tjänsterna är svaga och kan 
störas ut eller förfalskas, vilket kan orsaka stora 
problem om det inte upptäcks av användaren. 
MSB har under 2022 påbörjat ett arbete till-
sammans med fem svenska myndigheter med 
att skapa en nationell förmåga att upptäcka 
interferens i GNSS-frekvenser. Målsättningen 
är att kunna utnyttja befintlig infrastruktur 

för att generera en övergripande lägesbild 
för användning i krishanteringssyfte.

Rakel
MSB förvaltar Rakel, ett digitalt radio-
kommunikationssystem som används av 
aktörer inom allmän ordning, säkerhet, 
 hälsa och försvar. Med Rakel kan med-
arbetare med samhällsviktiga uppdrag kom-
municera  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 
82 procent av basstationerna har 7 dygns 
reserv kraft. Rakel täcker 95 procent av 
 Sveriges yta  (undantaget fjällvärlden) och 
99,84 procent av Sveriges befolkning.

Under 2022 har det statliga antalet Rakel-
abonnemang fortsatt att öka. De flesta nya 
abonnemang som tillkommit under året är 
hos befintliga kunder.

Utställningen ”Rädd eller beredd”.
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Indikator – Rakel upptid
Indikatorn används för att mäta upptiden 
för Rakelsystemet som indikerar tillgänglig-
heten för användarna, det vill säga att 
systemet fungerar för användarorganisa-
tionernas, de samhällsviktiga aktörernas, 
verksamhet dygnet runt, alla dagar i  veckan. 
Rakels upptid är väsentlig för samhälls-
viktiga 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 
förhindra en pågående insats och  därmed 
påverka människors liv. Datat anger upp-
tiden för alla basstationer (B-noder) och ger 
en indikation på tillgänglighet. Nedtid för 
samtliga planerade arbeten och incidenter 
under året ingår i beräkningen, det vill säga 
resultatet för upptiden är inklusive planerade 
arbeten och utbyggnadsarbeten.

Tabell 29. Resultat för indikatorn Rakel 
upptid, procent

Resultat 
på årsbasis 2022 2021 2020

Rakel upptid 99,987 99,987 99,992

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

Resultatet för 2022 ligger på samma nivå 
som föregående år, och är fortfarande på 
en hög nivå som bedöms god.

Under 2022 har samtliga kundgrupper ökat 
antalet abonnemang. Det är främst inom de 
statliga myndigheterna som antalet abonne-
mang ökat, vilket förklarar den största delen 
av intäktsökningen. Rakel fortsätter att vara 
en viktig tjänst i krisberedskap där använd-
ningen ökar.

Under 2022 har myndighetens kundmöten 
alltmer återgått till fysiska möten vilket har 
varit efterfrågat och uppskattat av användarna. 
Dagen för säkra kommunikationer genom-
fördes fysiskt i juni med cirka 850 deltagare.

MSB har utarbetat och under året färdig-
ställt en inriktning för säkra kommunikatio-
ner som syftar till att tydliggöra vilka tjäns-
ter och funktioner som finns och behövs för 
samhällsviktiga aktörer inom totalförsvaret. 
Inriktningen tydliggör även MSB:s roll som 
sammanhållande part och vilket stöd MSB 
genom tillhandahållandet av säkra kommu-
nikationer kan erbjuda aktörerna.

Regeringsuppdrag om nästa 
generations Rakel (Rakel G2)
Inom ramen för regeringsuppdraget att 
anskaffa och tillhandahålla tjänster för 
mobil datakommunikation till användare av 
Rakel systemet har två av tre upphandlingar 
slutförts under året för SIM-kort och Radio-
access nät. Den tredje upphandlingen för 
kärnnät med drift, övervakning och kundstöd 

Tabell 28. Rakelabonnemang och intäktsutveckling 2022–2020

Kundgrupp
Abonnemang 

2022
Abonnemang 

2021
Abonnemang 

2020
Intäkter 

2022
Intäkter 

2021
Intäkter 

2020

Statliga 
myndigheter

64 554 62 549 59 374 -463 740 -438 041 -421 880

Kommuner 12 542 12 104 11 789 -79 368 -77 222 -75 533

Regioner 4 303 4 179 5 325 -48 639 -46 341 -45 688

Övriga kunder 8 226 7 947 6 605 -59 513 -58 363 -59 836

Summa 89 625 86 779 83 093 -651 260 -619 967 -602 937

I uppgifterna ingår även intäkter för MSB:s egna abonnemang.
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• en redogörelse för framtagen samverkans-
struktur mellan myndigheterna

• ett övergripande förslag till roller och 
ansvarsfördelning i arbetet med etabler-
ingen av Rakel G2 samt

• en redogörelse för identifierade behov av 
författningsändringar för att kunna full-
följa den vidare etableringen av Rakel G2.

Swedish Government Secure 
Intranet (SGSI)
MSB förvaltar Swedish Government Secure 
Intranet (SGSI), som är ett avgiftsfinansierat 
krypterat myndighetsnät. SGSI används för 
att utbyta information mellan myndigheter 
i Sverige och i Europa på ett säkert sätt. MSB 
samarbetar med Försvarsmakten som hanterar 
drift och övervakning av nätet.

Som ett resultat av omvärldsläget, samt att 
regeringen förtydligat och utökat MSB:s upp-
drag kopplat till SGSI, fortsätter anslutningen 
av nya organisationer att öka. Under året har 
anslutningar hos de första kommunerna och 
företagen driftsatts. Den ökande anslutnings-
graden bedöms höja landets förmåga till säker 
och robust kommunikation inom krishantering 
och civilt förvar.

Investeringar har genomförts och långsiktigt ut-
vecklingsarbete pågår inom ett flertal områden

• Lösningar har levererats som möjliggör 
fler leverantörer av förbindelser inom 
SGSI. Detta bryter beroendet till  enskilda 
leverantörer och möjliggör utökad redun-
dans på särskilt utpekade platser.

• Investeringar har genomförts för att stärka 
upp infrastruktur inom prioriterade 
geografiska områden, primärt baserat 
på fastställda civilområden.

• Arbete pågår med lösningar som kan 
hantera uppgifter upp till och med 
nivå Begränsat hemlig.  Investeringar 
har gjorts i utrustning som lägger 
grunden till videokonferens samt 
mobilt tal på nivå Begränsat hemlig 
för SGSI-anslutna organisationer.

avbröts på grund av att anbuden inte var 
kompletta. Den avbrutna upphandlingen har 
lett till att de mobila datakommunikations-
tjänsterna inte kunde tillhandhållas från och 
med den 1 september 2022 enligt vad som 
avsågs i uppdraget. Tjänster för mobil data-
kommunikation kommer tillhandahållas när 
upphandlingen genomförts och nödvändiga 
förutsättningar finns på plats. 

MSB genomförde parallellt med upphandlings-
processen samrådsförfaranden med Säkerhets-
polisen enligt ovanstående uppdrag. Uppdraget 
har omfattat bland annat anskaffning och etable-
ring av ett kärnnät i syfte att säkerställa statligt 
ägande och kontroll över systemets centrala 
delar. Kärnnätet ska också kunna utökas och 
anpassas för vidare utveckling av Rakel G2. 
Då tids spannet mellan de två uppdragen, Rakel-
systemet och Rakel Generation 2, minskat och 
integrering är viktig kommer steg 1 fortsätt-
ningsvis hanteras inom planeringsuppdraget.

MSB har under året genomfört marknads-
analyser för att säkerställa att kommande 
upphandling omhändertar kraven på säker-
het, robusthet, funktionalitet och framtida 
utveckling.

Rakel Generation 2
Den 20 oktober 2021 gav regeringen MSB 
och Trafikverket i uppdrag att inleda planering 
och förbereda etablering Rakel Generation 2. 
Under året har MSB och Trafikverket  utvecklat 
uppdraget genom att en gemensam projekt-
organisation har skapats med deltagare från 
Trafikverket, Svenska kraftnät och MSB. MSB 
och Trafikverket har påbörjat arbetet med en 
demonstrationsverksamhet för att skapa för-
utsättningar för utvärdering av applikationer 
och tjänster på ett sätt där leverantörer som 
vill kan delta på lika villkor. Under året har 
även ett stort antal internationella möten 
och kontakter genomförts.

MSB och Trafikverket delredovisade 
regerings uppdraget den 28 februari 2022. 
Del redovisningen, som togs fram i dialog 
med Svenska kraftnät, innehöll
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SGSI 2.0
SGSI 2.0 togs i bruk av samtliga användar-
organisationer under de inledande veckorna 
av kriget i Ukraina, efter en större arbets insats 
på samtliga anslutna organisationer. Den nya 
versionen av SGSI har moderniserats med helt 
ny utrustning, signalskyddsmateriel och arki-
tektur. Genom detta arbete och investeringar 
tar lösningen höjd för nuvarande säkerhets-
politiska läge. Möjligheterna till säker och 
 robust kommunikation har därigenom 
utökats för anslutna organisationer.

WIS – en portal för Sveriges 
 krisberedskap
MSB förvaltar och utvecklar tjänsten WIS, 
ett nationellt webbaserat informationssystem 
som skapar förutsättningar för krishanterande 
aktörer att dela information och generera och 
upprätthålla lägesbilder. Samordnad kom-
munikation genom bland annat möjlighet 
att dela information och samlade lägesbilder 
bidrar till effektivare hantering av samhälls-
störningar. Samtliga kommuner, länsstyrelser, 
regioner och bevakning sansvariga myndig-
heter är sedan 2018 anslutna till WIS. 
Den totala anslutningsgraden ökar alltefter-
som nya aktörer tillkommer, såsom frivillig-
organisationer och privata aktörer (exempelvis 
energi-, vatten- och skogsföretag).

Händelser i vår omvärld utgör grund till att 
WIS skyndsamt anpassas till nya behov uti-
från olika situationer. Ett exempel på detta är 
publik begäran som skapades i samband med 
att kriget i Ukraina bröt ut. Med en publik 
begäran kan aktörer i WIS ställa frågor och 
samla in svar i ett formulär som enkelt går att 
nå via en webblänk. I april 2022 fick WIS 
ny säkrare inloggning, tvåfaktorautentisering, 
ny design, ökad tillgänglighet och  förbättrade 
funktioner. Utöver det så har WIS nya 
och uppdaterade hjälpsidor och totalt nio 
nya användarguider.

I utvecklingsprojektet ”Stärka aktörernas 
förmåga att sprida och lagra information från 
WIS på ett korrekt sätt” har MSB tillsammans 
med andra aktörer kartlagt vilka krav som 

finns på arkivering, diarieföring och gallring 
av information i WIS. Resultatet av arbetet är 
att MSB tillsammans med andra WIS-aktörer 
har ett gemensamt personuppgiftsansvar. Nya 
administrativa bestämmelser publicerades på 
MSB:s webbplats i november 2022.

Under coronapandemin förstärktes behovet 
av att kunna samverka och dela information 
vilket ledde till att antalet WIS-aktörer och 
användare ökade. Nu när pandemin har 
ebbat ut så har oroligheterna i världen tagit 
vid vilket har lett till att nya aktörer och 
användare har tillkommit. Detta samman-
taget tyder på att WIS blir en allt viktigare 
tjänst för att dela lägesbilder för och mellan 
samhällsaktörer.

Bild från kampanjen ”Tänk säkert”. 
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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 tillgäng-
lighet 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 30. Resultat för indikatorn  förtroende 
hos användare för systemet WIS, 2022–2020

Resultat på 
årsbasis 2022 2021 2020

Förtroende för WIS 5,1 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 god. 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 utveckling och förvaltning, vilket är 
viktigt för förtroendet för applikationen.

Åtgärder för att stärka det 
civila försvaret

• Investeringar för stärkt redundans, bland 
annat systemuppgradering i Rakelsyste-
met för att förstärka förmågan i samhället 
att kommunicera säkert och robust.

• Den ökande anslutningsgraden till 
Swedish Government Secure Intranet 
(SGSI) bedöms öka landets förmåga till 
säker och robust kommunikation inom 
krishantering och civilt förvar. Invester-
ingar i systemet har genomförts för att 
stärka upp infrastruktur inom geograf-
iska områden, baserat på fastställda 
civilförsvarsområden.

• SGSI 2.0 togs i bruk av samtliga 
SGSI-  användarorganisationer under de 
inledande veckorna av kriget i Ukraina, 
efter en större arbetsinsats som inklu-
derade resurser på samtliga anslutna 
organisationer.

• Händelser i vår omvärld utgör grund 
till att WIS skyndsamt anpassas till 
nya behov utifrån olika situationer. 
Ett  exempel på detta är publik begäran 
som skapades i samband med att kriget 
i Ukraina bröt ut. Med en publik begä-
ran kan aktörer i WIS ställa frågor och 
samla in svar i ett formulär som enkelt 
går att nå via en webblänk.

Diagram 3. Antal inloggningar i WIS 2020–2022
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av  ledningsplatser genom att skapa uthålliga 
försörjningssystem och robusta system för 
informationsdelning. Detta sker i syfte att 
säkerställa förmågan till kontinuerlig ledning 
och samverkan över hela hotskalan.

MSB har även under 2022 fortsatt  stödja 
kommuner, regioner, länsstyrelser och 
centrala myndigheter genom rådgivning 
inom ledningsplatsområdet. Vidare har MSB 
delfinansierat åtgärder genom medel från 
kris bered skaps anslaget. Stöd gavs till både 
 ordinarie och alternativa ledningsplatser. 
I arbetet ingick även att samordna nyanslut-
ningar till Försvarets telenät (FTN) för civila 
aktörer och åtgärder hos befintliga abonnenter 
i syfte att öka förmågan till kommunikation 
och samverkan inom totalförsvaret.

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 länsstyrelserna 
över hela landet. Under året har ökad för-
måga uppnåtts genom ett antal utvecklings-
projekt, däribland höjd förmåga att kom-
municera skyddsvärd information samt ökad 
robusthet inom flera teknikområden. Under 
2022 har en ledningsplats moderniserats.

Stöd till aktörers ledningsplatser
MSB har under året lämnat stöd till sam-
verkanscentraler, räddningscentraler och 
övriga ledningsplatser på lokal, regional och 
central nivå, vilket har stärkt aktuella aktörers 
förutsättningar att samverka och leda vid 
olyckor, samhällsstörningar och under höjd 
beredskap. Stödet har förbättrat förmågan 
att leda och samverka på lokal nivå vid drygt 
50 kommunledningar och drygt 30 kom-
munala räddningstjänster, på regional nivå 
vid fyra regioner samt på central nivå vid 
tre beredskapsmyndigheter. Därutöver har 
MSB under året gett stöd till två samverkans-
centraler där olika aktörer samverkar.

Utveckla och förvalta 
 ledningsplatser

Inom delområdet arbetar MSB mot effekt-
målet stärkt ledningsförmåga hos offentlig 
sektor och totalförsvarsaktörer genom 
stöd till ledningsplatser och ökad nationell 
samordning.

MSB bedömer att resultatet för delområdet 
”Utveckla och förvalta ledningsplatser” är 
tillfredsställande. Bedömningen bygger 
på resultatet av genomförda prestationer 
genom att tillse att aktörer med ansvar för 
samhällsviktig verksamhet inom det civila 
försvaret ska ha en stärkt ledningsförmåga, 
där en funktionell och robust ledningsplats 
är en viktig delkomponent.

Det viktigaste arbetet under året med att 
utveckla och förvalta ledningsplatser har 
skett genom att MSB har

• verkat för en nationell samordning av 
ledningsplatsverksamheten inom det 
civila försvaret med målsättning att 
skapa ett sammanhängande system 
med robusta och uthålliga lednings-
platser för samhällsviktiga aktörer

• utvecklat och förvaltat länsstyrelsernas 
ledningsplatser samt gett stöd till andra 
samhällsviktiga aktörers arbete med att 
utveckla robusta ledningsplatser samt

• utvecklat koncept för mobila och alter-
nativa ledningsplatser och gett stöd till 
prioriterade aktörer avseende fortifika-
toriskt skyddade ledningsplatser.

Nationell samordning av 
 ledningsplatsverksamheten
MSB verkar för en nationell samordning av 
ledningsplatsverksamheten inom det  civila 
försvaret med målsättning att skapa ett 
sammanhängande system med robusta och 
uthålliga ledningsplatser för samhällsviktiga 
aktörer. Med anledning av det  förändrade 
omvärldsläget har verksamheten ökat 
 fokus på att stödja aktörernas utveckling 



95Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2022

Cybersäkerhet och säkra kommunikationer

Mobil ledningsplats
Under 2022 har arbetet med att utveckla och 
förbereda införandet av konceptet ”Mobil 
ledningsplats” fortsatt med hög prioritet. 
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. Syftet med kon-
ceptet är att på ett effektivt sätt och i ett högt 
tempo kunna stödja civila aktörers arbete 
med att skapa alternativa ledningsplatser.

Åtgärder för att stärka det 
civila försvaret
Under året har intensiteten i planeringen 
av civilt försvar stadigt ökat hos samhällets 
aktörer, vilket lett till en ökad efterfrågan av 
vägledning, kompetens, samordning och 
ekonomiskt stöd inom ledningsplatsområdet. 
Detta har även lett till en ökad efterfrågan 
av råd och styrning avseende alternativa led-
ningsplatser, där det genom förts utvecklings-
projekt tillsammans med samhälls viktiga 
aktörer för både  skyddade och mobila 
varianter. MSB har också stöttat flera priori-
terade aktörers projekt där ledningsplatser 
utformas med fortifikatoriskt skydd.

Rådgivning och stöd har även getts till aktö-
rer för att skapa avlyssnings skyddade rum 
som möjliggör samtal/utbyte av sekretess-
belagd information. Fem pilotprojekt inom 
Robusta samhällsviktiga nät (RSN) till 
kommunala ledningsplatser  pågår, med 
uppbyggnad av nät för transmission 
samt avlyssningsskyddade rum.

MSB har fortsatt lett projektet ”Alternativt 
samband” som ska möjliggöra informations-
utbyte mellan aktörer utan att vara beroende 
av kommunikationsinfrastrukturer.

Mål och återrapporterings
krav i regleringsbrevet

Offentliga sektorns 
 tillgänglig   görande av data
7. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska redovisa hur myndig-
heten, i samverkan med Myndigheten för 
digital förvaltning, har tillhandahållit väg-
ledning i frågor som rör tillgänglig görande 
av information för vidareutnyttjande 
enligt den lag som i svensk rätt genomför 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om 
öppna data och vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn. 
I frågor som rör säkerhetsskydd ska syn-
punkter inhämtas från Säkerhetspolisen.

Lagen om den offentliga sektorns tillgänglig-
görande av data, den så kallade öppna data -
lagen, trädde i kraft den 1 augusti 2022. 
MSB har samverkat med Myndigheten för 
digital förvaltning (DIGG) gällande den 
väg ledning för att tillgängliggöra information 
som finns tillgänglig på DIGG:s webbplats. 
Vägledningen riktar sig primärt till informa-
tionsägare, förvaltare och utvecklare, men  också 
till bland annat verksamhetschefer, strateger, 
jurister, it- säkerhets ansvariga eller arkivarier. 
Väg ledningen innehåller  rekommendationer 
för  organisationer för att säkerställa att infor-
mations   säker heten upprätthålls vid tillgänglig-
görande av data. Vägledningen innehåller 
också  länkar till  MSB:s metodstöd för syste-
matiskt informations säkerhets arbete och ytter-
ligare vägledningar som tagits fram av MSB.
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Målet med MSB:s arbete inom området är en ökad motståndskraft 
hos både individer och organisationer.

• MSB har tillsammans med andra myndigheter arbetat med förberedelser för och påbörjat 
implementeringen av den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar som trädde i kraft 
1 oktober. Arbetet har inriktats på att skapa en aktörsgemensam arena och en process för en 
så  effektiv övergång till ny struktur som möjligt. Fokus har varit på civilområdesansvariga läns-
styrelser (Civo) och beredskapssektorsansvariga myndigheter, det vill säga konstellationen 10 + 6.

• Under året har MSB arbetat för att stärka det civila försvaret med förslag på åtgärder för 2024 
och framåt som ett underlag till Försvarsberedningen. Redovisningen bygger på underlag från 
ett sjuttiotal myndigheter, där MSB har värderat åtgärdsförslagen bland annat utifrån den samlade 
bedömning av förmågan inom det civila försvaret som lämnades till regeringen 22 februari.

• En ny inriktning för värdlandsstöd har tagits fram för att tydliggöra ansvarsförhållanden i 
samband med att ny struktur för civil beredskap implementeras. Erfarenheter från värdlands-
stöds insatser nationellt och internationellt har omhändertagits.

• Inom projektet ”Samverkan och ledning” har förhållnings- och arbetssätt utvecklats som 
har bidragit till att stärka förmågan till aktörsgemensam inriktning och samordning inom civil 
beredskap. Illustrationer har tagits fram, som beskriver förändringen i ansvar och roller i det 
nya beredskapssystemet samt den författningsstyrda rapporteringen vid samhällsstörningar 
i fredstid inför och vid höjd beredskap.

• En ny vägledning ”Planering för försörjning av varor och tjänster”, har publicerats som ger 
en metod för att i fred planera för försörjning av varor och tjänster vid höjd beredskap. MSB 
har också tillsammans med Research Institutes of Sweden (RISE), Region Stockholm och 
näringslivet fortsatt utveckla konceptet ”flexibel beredskap” för en strukturerad omställning 
av industriproduktion till det som behövs vid kriser och i krig.

• Inom ramen för arbetet med riksintressen och totalförsvarshänsyn i samhällsplaneringen har MSB 
fattat beslut att Cementas tillverkning på Gotland är av betydelse för totalförsvarets civila del.

• Tillsammans med Försvarsmakten har MSB genomfört en nationell Totalförsvarsdag för att 
öka allmänhetens kunskap och intresse om totalförsvaret och samhällets förberedelser inför 
höjd beredskap.

• Utbildning och flera informationsinsatser har stärkt individens egenberedskap och försvars
vilja. Pandemin och det förvärrade säkerhetspolitiska läget har också ökat behovet hos 
allmänheten av information gällande egenberedskap, krisberedskap och totalförsvar.

• Med anledning av den ryska invasionen i Ukraina har MSB gett stöd till aktörerna i deras 
beredskapsanpassning. Information har skickats till samtliga myndigheter kring deras ansvar 
i den svenska beredskapen och redan befintligt stöd har paketerats utifrån olika målgruppers 
behov samt med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget.

• MSB har tagit fram en övningsinriktning för perioden 2022–2026 som omfattar samverkans-
övningar på nationell och regional nivå. Tre prioriterade förmågor pekas ut i inriktningen som 
är samverkan och ledning, resurshantering samt kommunikation.

• En samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret har redovisats genom uppdraget 
”Det civila försvaret – Förmåga och brister”. Den samlade bedömningen kommer fortsatt att 
genomföras på årlig basis och kunna bidra till politikutveckling och regeringens styrning samt 
till den myndighetsgemensamma planeringen inom civilt försvar. 
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Tabell 31. Kostnad för beredskap för kriser och 
krig 2022–2020, tkr

2022 2021 2020

Verksamhets-
kostnader

345 838 295 757 292 499

Transfereringar 1 149 145 1 028 705 1 033 524

Totala kostnader 1 494 983 1 324 462 1 326 023

Verksamhetskostnaderna för området har 
ökat under 2022. Under de två tidigare åren 
skedde en minskning av verksamhet gente-
mot externa aktörer genom fysiska möten på 
grund av den pågående pandemin, men den 
negativa påverkan har nu bara påverkat årets 
första månader. Vidare har oron i omvärlden 

inneburit att verksamhetsområdets frågor 
har satts i fokus. Kombinationen av dessa 
två faktorer har inneburit att utveckling 
inom området återigen har kunnat öka.

Även transfereringarna har ökat.  Regeringen 
har tillskjutit mer pengar för samhällets för-
stärkning av det civila försvaret under året. 
Främst har anslag för bidrag till kommuner 
och regioner för civilt försvar (+70 mnkr) och 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap (+30 mnkr) 
ökat. Härutöver har också uppdragsersättning 
till ideella organisationer för att höja krisbered-
skapen i samhället och främja totalförsvaret 
ökat (+10 mnkr).

Bild från kampanjen ”Förbereda företag”.
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Inrikta och planera

MSB bedömer att resultatet för  delområdet 
inrikta och planera, i förhållande till upp-
gifterna i instruktion är tillfredsställande. 
Bedömningen bygger på resultat av 
genomförda prestationer som har skapat 
förutsättningar för en ökad förmåga fram-
över genom att påbörja implementeringen 
av den nya strukturen för beredskaps-
systemet samt ge samlade inriktningar 
och beslutsunderlag för satsningar inom 
det civila försvaret.

Implementera struktur för 
ökad motståndskraft
Myndigheten har arbetat med förberedelser 
för, och påbörjat implementeringen av den 
nya struktur för krisberedskap och civilt för-
svar som trädde ikraft 1 oktober 2022. Arbetet 
har gjorts tillsammans med andra berörda 
myndigheter, framför allt med de utpekade 
beredskapsmyndigheterna.

Arbetet påbörjades före regeringsbeslutet och 
har haft en tydlig proaktiv ambition. MSB:s 
arbete har inriktats på att skapa en aktörs-
gemensam arena och en process för en så 
effektiv övergång till den nya strukturen som 
möjligt. Målet har varit att inte tappa fart i 
övergången, att bygga på de konkreta erfaren-
heter som finns och de arbetssätt som fungerar, 
samt att främja samordning både internt 
inom myndigheten och externt i systemet. 
Utöver detta har ett effektivt användande av 
aktörernas samlade resurser särskilt beaktats.

Fokus har varit att konstellationen civilområdes-
ansvariga länsstyrelser (Civo) och beredskaps-
sektorsansvariga myndigheter (konstellationen 
10+6) gemensamt har drivit arbetet framåt. 
Centralt i utvecklingsarbetet har varit en serie 
chefsmöten på både avdelnings- och myndig-
hetschefsnivå i denna konstellation. Under 
hösten har också en genomförandegrupp etab-
lerats i samma konstellation för att möjliggöra 
konkret och samordnat implementeringsarbete.

Totalt har elva möten genomförts i  följande 
forum: konstellationen sektorsansvariga 
myndigheter och civilområdesansvariga läns-
styrelser (10 + 6) på avdelningschefs- samt 
myndighets chefs nivå samt möten med samt-
liga beredskapsmyndigheter på GD respektive 
avdelningschefsnivå. När beredskapsmyndig-
heterna möts på avdelningschefsnivå kallas 
det Chefsmöte för civil beredskap (CCB). 
Försvarsmakten har varit representerad vid 
flera av dessa möten.

Chefsmötena har resulterat i löpande infor-
mationsdelning för ökad perspektivförståelse 
kring både utvecklingsområden och utma-
ningar, samt överenskommelser om vägen 
framåt. Exempelvis kom beredskapsmyndig-
heternas chefer vid mötet i juni 2022 överens 
om en första omgång med delmål att uppnå 
till 1 oktober. Dessa har följts upp under 
höstens chefsmöten.

Vid myndighetschefsmötet i november 2022 
möttes beredskapssektorsansvariga myndig-
heter och civilområdesansvariga länsstyrelser 
tillsammans med Försvarsmakten. Vid mötet 
diskuterades nya delmål för nästa halvårs-
period samt mötesformer under kommande 
verksamhetsår.

Bild från kampanjen ”Hemberedskap”.
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Även internt inom MSB har arbetet medfört 
ökad samordning och effektivare arbetssätt. 
Detta har bland annat konstaterats i MSB:s 
insynsråd i september 2022 där man uppfattar 
ett mer samordnat agerande i detta arbete 
från MSB:s sida.

Sammanhängande planering
Myndigheten har tillsammans med andra be-
rörda myndigheter fortsatt driva och utveckla 
arbetet med en sammanhängande planering 
för totalförsvaret.

Genom en sammanhållen process och metod 
för att identifiera behov av satsningar inom 
civilt försvar och krisberedskap, har MSB 
under året utvecklat och förankrat former för 
den civila beredskapsplaneringen. MSB har 
också tillsammans med Försvarsmakten fort-
satt arbeta utifrån rapporten ”Handlings kraft 
– handlingsplan för att främja och utveckla en 
sammanhängande planering för total försvaret 
2021–2025”. I handlingsplanen ingår att 

Beslutsunderlag för satsningar på civilt försvar
MSB har levererat tre svar på regeringsuppdrag avseende åtgärder för att stärka det civila för-
svaret. Det första uppdraget avsåg åtgärder för det civila försvaret under 2022 och redovisades 
10 mars. På basis av MSB:s underlag enades regeringen och Försvarsberedningen 16 mars 
om en tillfällig ökning på 800 mnkr av anslagen till det civila försvaret under 2022.

Regeringen gav därefter MSB i uppdrag att till 10 maj redovisa förslag på åtgärder inför budget-
propositionen för 2023. Regeringen gav samtidigt MSB i uppdrag att till 1 november ta fram förslag 
på åtgärder för 2024 och framåt som ett underlag till Försvarsberedningen. I båda dessa delar har 
MSB:s redovisning byggt på underlag från ett sjuttiotal myndigheter, där MSB har värderat åtgärds-
förslagen bland annat utifrån den samlade bedömningen av förmågan inom det civila försvaret 
som lämnades till regeringen 22 februari 2022.

Det är för tidigt att bedöma i vilken utsträckning MSB:s beslutsunderlag kommer att användas i 
regeringens styrning och få konkret effekt på beredskapen. De föreslagna åtgärderna för kommande 
år är inte genomförda ännu, och merparten är även ofinansierade i nuläget. De åtgärder som ingår 
i de 800 mnkr i tillfällig finansiering för 2022 har inte heller hunnit omsättas i tillräckligt hög grad för 
att MSB ska kunna bedöma deras effekt. Samtidigt gör MSB den övergripande bedömningen att 
regeringsuppdragen i sig har bidragit till att både intensifiera planeringen och öka kunskapen om 
vilka steg som är nödvändiga att ta de kommande åren, både för systemet i stort och inom de olika 
sektorerna, civilområdena och beredskapsmyndigheterna. Merparten av de sektorsansvariga myn-
digheterna lämnade in ett gemensamt underlag för sektorn till regeringsuppdraget 1 november, 
vilket bedöms ha ökat förmågan till samplanering. Genom regeringsuppdragen axlade MSB i sin 
tur rollen att göra avvägningar och föreslå resursbehov för det civila försvaret som helhet. MSB:s 
bedömning är att en sådan roll är nödvändig för att satsningar inom det civila försvaret ska kunna 
samordnas utifrån ett helhetsperspektiv.

planeringen samordnas mellan det civila 
och militära försvaret i en årlig process, som 
identifierar beroenden mellan det militära 
och civila försvaret och utifrån detta identi-
fierar behov av särskilda satsningar för att 
öka den samlade förmågan i totalförsvaret.

Utveckling och tillämpning av ovan nämnda 
planeringsprocesser påverkades och försenades 
av förändringen av det  säkerhetspolitiska 
läget i början av året. MSB har därför om-
prioriterat i verksamheten och fokuserat på 
regeringsuppdrag kopplat till åtgärder för 
stärkt civilt försvar. Arbetet med att ta fram 
underlagen låg dock i linje med ambitionerna 
för civil beredskapsplanering och totalförsvars-
samordning, även om processerna blev på-
skyndade. Underlagen togs fram i samverkan 
med berörda myndigheter genom en behovs-
styrd, löpande dialog och vid tvärsektoriella 
möten mellan Försvarsmakten, MSB och 
övriga beredskapsmyndigheter.
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Inriktning värdlandstöd
MSB har tagit fram en strategi för värdlands-
stöd. Med anledning av att ny struktur för 
civil beredskap implementeras, har det varit 
angeläget att reda ut ansvarsfrågan avseende 
värdlandsstöd och hur den formella styrningen 
uttrycks i de nya förordningarna. MSB kon-
staterar att det finns en obalans i den formella 
styrningen vilket lett till förslag på  förändrade 
skrivningar i myndighetens instruktion 
för att bättre matcha förordningen till de 
civil områdes ansvariga länsstyrelserna. Inga 
ändringar gjordes i slutändan, dialogen med 
Försvarsdepartementet fortsätter. Vidare har 
arbetet fokuserat på att fånga erfarenheter från 
värdlandsstödsinsatser, både nationellt och 
internationellt, som är av vikt för den fortsatta 
utvecklingen. Inte minst är erfarenheter under 
det gångna året från Polen och Ukraina i 
termer av omställningsförmåga, samordnings-
förmåga, logistik och transportkapaciteter 
mycket värdefulla för utveckling av förmåga 
till värdlandsstöd inom det civila försvaret 
i Sverige. Dessa erfarenheter har inhämtats 
av svensk insatspersonal i EU-insatser.

Tabell 32. Belopp för ett- till treåriga utvecklingsprojekt per område (tkr) 2022–2020 samt länsstyrelsernas 
sammanhållna projekt, tkr

Områden Summa av 2022 Andel 22 Summa av 2021 Andel 21 Summa av 2020 Andel 20

Finans 14 243 324 4 % 12 012 550 4 % 6 988 062 2 %

Hälso sjukvård 11 209 156 4 % 9 764 450 3 % 21 709 847 7 %

Kommunikation 38 965 210 12 % 37 695 743 12 % 25 549 163 8 %

Livsmedel 
dricksvatten

34 005 712 11 % 37 768 254 12 % 26 631 187 8 %

Länsstyrelser 11 648 865 4 % 20 935 200 7 % 77 972 392 24 %

Skydd säkerhet 85 512 865 27 % 108 304 082 35 % 50 446 593 16 %

Transport 31 759 078 10 % 32 253 481 10 % 29 328 949 9 %

Länsstyrelser  
sammanhållna*

91 068 845 29 % 49 621 937 16 % 85 043 863 26 %

Totalsumma 318 413 053 100 % 308 355 697 100% 323 670 056 100 %

* Avser länsstyrelsernas projekt för stöd och samordning av kommuner, med flera.

Finansiellt stöd till myndigheter 
genom utvecklingsprojekt inom 
krisberedskap och civilt försvar
MSB disponerar anslag 2:4 Krisberedskap 
ap.5 i syfte att öka förmågan att förebygga 
och förbereda för kris i hela krisberedskaps-
systemet. Under 2022 har MSB för delat 
medel från krisberedskapsanslaget till 40 
myndigheter (exklusive MSB) inklusive 
länsstyrelser. MSB gör bedömningen att 
utvecklings projekten har bidragit till att 
förebygga och hantera allvarliga kriser samt 
att skapa och stärka grundläggande civil 
försvarsförmåga. Inför ansökningsomgången 
2022  –2023 har en ny inriktning för pri-
oriterade utvecklingsområden tagits fram. 
Två särskilda prioriteringar avser ökad sam-
verkan med frivilliga försvars organisationer 
 respektive med näringslivet. Medel har 
kunnat sökas i kombination med att MSB 
följer och ger stöd i arbetet. Totalt deltar 
tio myndigheter i det utvecklingsarbetet.
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Av tabellen ovan framgår att utbetalda medel 
inte skiljer sig stort från 2021. Området 
Skydd och säkerhet har minskat då årets 
investeringar i säkra kommunikationer 
inte är lika stora som 2021. Länsstyrelserna 
har  sedan tidigare beviljade medel för det 
samman hållna projektet 2019–2022 med 
 fokus på stöd till kommuner bland annat 
med analys och planering för upprätthållande 
av samhällsviktig verksamhet, användande 
av säkra kommunikationer, utbildningar och 
övningar. Länsstyrelsernas möjligheter att 
bedriva det sammanhållna projektet i samver-
kan med bland annat kommuner minskade 
under pandemin, men har under året delvis 
kunnat arbetas i kapp. Därmed har posten 
ökat betydligt under år 2022 jämfört med 
2021. MSB har informerat nya beredskaps-
myndigheter om anslaget.

Uppdragsersättning till  frivilliga 
försvarsorganisationer och 
 andra ideella organisationer
MSB ser ideella och frivilliga försvarsorgani-
sationer (FFO) som viktiga samhällsresurser 
i arbetet med att stärka den civila bered skapen. 
Utöver att fördela uppdrags ersättning till 
FFO för rekrytering och utbildning av 
frivilliga förstärkning sresurser till offentliga 
 aktörer har MSB stöttat FFO i uppdraget 
att rekrytera och utbilda informatörer till en 
 beredskapsutställning för gymnasie ungdomar, 
samt bistått i att vidare utveckla konceptet 
Frivilliga resursgrupper (FRG). Andra ide-
ella organisationer har också mottagit medel 
för uppdrag som  syftar till att stärka allmän-
hetens beredskap.

MSB har under året betalat ut uppdrags-
ersättning till 16 frivilliga försvarsorgani-
sationer om 81,5 mnkr. Efter justering för 
slutreglering av oförbrukade medel från före-
gående år är nettoutbetalningen 69,9 mnkr 
för 2022. Medlen har använts för att höja 
krisberedskapen i samhället och främja total-
försvaret genom totalförsvarsupplysning, 
rekrytering samt till att utbilda medlemmar 
inom krisberedskap och civilt försvar. De 

senaste åren har uppdragsmedlen till FFO 
ökat, vilket bidrar till en förmågehöjning 
i samhället men det ställer också krav på 
kapacitets ökningar i organisationerna.

Kriget i Ukraina har påverkat många  delar 
av totalförsvaret, inklusive de frivilliga försvars -
organisationerna som har fått ett stort till-
skott av nya medlemmar. Organisationerna 
behöver kanalisera intresset hos dessa nya 
medlemmar genom utbildningar för att de 
ska kunna bidra som personalförstärkning 
och bibehålla engagemanget. Detta leder till 
ökat behov av uppdragsersättning och orga-
nisationerna har omhändertagit det genom 
att äska tilläggsmedel samt att omfördela 
medel under året.

MSB har under året fördelat 43 mnkr i upp-
drags ersättning till 14 ideella  organisationer 
för utbildningar som syftar till att öka in-
dividens förmåga att förebygga och hantera 
olyckor, allvarliga händelser och kriser. Det 
ordinarie beloppet 33 mnkr utökades med 
ytterligare 10 mnkr i samband med reger-
ingens vårändringsbudget, för ytterligare in-
satser som stärker individens motståndskraft 
och beredskap. Organisationernas behov av 
medel har varit 41 mnkr. På MSB:s uppdrag 
har organisationerna utbildat allmänheten 
bland annat i att utföra första hjälpen och 
ge hjärt- och lungräddning samt förmedlat 
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- och cybersäkerhet.

Finansiellt stöd till forskning inom 
samhällsskydd och  beredskap
MSB har en omfattande finansiering av 
forskning inom samhällsskydd och beredskap. 
Årsbudgeten uppgår till cirka 100 mnkr och 
antalet pågående satsningar är drygt sextio. 
Varje år publicerar MSB flera utlysningar 
av projektmedel och vanligtvis startas minst 
ett tiotal nya forskningssatsningar.
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Särskild kunskapssatsning med anledning 
av det skärpta säkerhetspolitiska läget
Med anledning av det skärpta säkerhets politiska 
läget har MSB inventerat befintlig kunskap 
som kan nyttjas redan idag och vilka kunskaps-
behov som kan behöva fyllas inom en snar 
framtid. Denna kartläggning gjordes mot 
pågående projekt som myndigheten finansie-
rar samt med hjälp av ledamöterna i MSB:s 
vetenskapliga råd. Resultatet blev en särskild 
satsning där MSB finansierar ett nytt och fem 
tilläggsprojekt med en budget på ca 7 mnkr.

Två större kommunikationssatsningar
Två större kommunikationssatsningar har 
 genomförts för att förmedla forsknings resultat. 
Det första området gäller inkluderande och 
tillgänglig risk- och  kriskommunikation. 
Det andra området är kaskadeffekter av 

naturolyckor vid ett förändrat klimat.  Flera 
webbinarier har genomförts för respektive 
område. Målgruppen var framför allt aktörer 
på kommunal eller regional/nationell nivå.

Nya och avslutade projekt
Fyra utlysningar av forskningsmedel har genom-
förts; Den sammanhängande beredskapen, 
Postdoktoralt stöd, Planeringsmedel EU samt 
Klimatförändringar och klimatanpassning. 
Tolv nya projekt startade med en total  budget 
på ca 70 mnkr över hela projektperioden. 
Några projekt har avslutats under året och 
forskningsresultat kommunicerats. Ett av dessa 
projekt gällde sanering och återställande efter 
en kärnkraftsolycka. Resultaten har fått genom-
slag i vägledningar och nått ut till professionellt 
verksamma inom saneringsområdet genom 
ett online-seminarium under oktober 2022.

Bild från kampanjen "Något litet kan betyda allt". 
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MSB bedömer att resultatet för  delområdet 
stödjer aktörerna, i förhållande till upp-
gifterna i instruktion är tillfredsställande. 
Bedömningen bygger på resultat av 
genomförda prestationer såsom att MSB 
har bidragit till ökad förmåga genom stöd 
till aktörerna samt genom arbetet för stärkt 
egenberedskap och försvarsvilja.

Försörjningsberedskap inklusive 
samverkan med näringslivet
MSB har publicerat vägledningen ”Planering 
för försörjning av varor och tjänster”, som ger 
en metod för att i fred planera för försörjning 
av varor och tjänster vid höjd beredskap. 
Vägledningen omfattar att beskriva behov, 
utvärdera beredskapsåtgärder, förbereda och 
genomföra företagsdialog, välja beredskaps-
åtgärd och uppföljning.

MSB bedriver ett utvecklingsprojekt för 
erfarenhetsutbyte mellan myndigheter som 
bedriver projekt finansierade med anslag 2:4 
Krisberedskap vilka på olika sätt implemente-
rar den metod som beskrivs i vägledningen. 
De myndigheter som ingår i projektet är 
Kust bevakningen, Luftfartsverket, Läkemedels-
verket, Polismyndigheten, Sveriges meteorolo-
giska och hydrologiska institut (SMHI), Statens 
veterinärmedicinska anstalt samt Trafikverket.

MSB har fortsatt utveckla konceptet ”flexibel 
beredskap”, som under pandemin  initierades 
av fyra industriföretag (ABB, Saab AB, 
Mölnlycke Health Care och Volvo Group). 
Tillsammans med Research Institutes of 
Sweden (RISE), Region Stockholm och 
MSB har dessa företag utvecklat ett koncept 
för en strukturerad omställning av industri-
produktion till det som behövs vid kriser och 
i krig. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
har tagit fram en förstudie av hur konceptet 
skulle kunna utgöra en del av den svenska 
försörjningsberedskapen.

Nordisk samverkan inom försörjnings bered-
skapen sker framför allt inom samarbets-
projektet Critical Nordic Flows (CNF) där 
Finland, Norge och Sverige deltar. Inom 
ramen för denna samverkan har ett projekt 
om försörjning av livsmedelsförpackningar 
genomförts. Syftet med delprojektet är att 
kartlägga internationell och nationell pro-
duktion av kartong och plastförpackningar 
inklusive försörjningsflöden, beroenden och 
risker (Livsmedels verket och Jordbruksverket 
deltar från Sverige). Delprojektets slutrapport 
är tänkt att ge stöd till nationellt arbete och 
nordiskt samarbete, samt utgöra ett  verktyg 
och stöd till privat sektor. Ytterligare ett 
delprojekt inom CNF är en studie av bränsle-
sektorn. Syftet är att genomföra en omfattande 
kartläggning och beskrivning av bränsle-
infra struktur, logistik och försörjningskedjor 
i alla tre länder. Studien kommer att ledas och 
genomföras av Norge och ska resultera i en 
rapport som innehåller rekommendationer om 
möjliga gemensamma åtgärder för ett fö rdjupat 
samarbete för att minska sårbarheter och han-
tera kriser i en eller alla av de tre nationerna.

Samarbetet med den finska Försörjningsbered-
skapscentralen har konkretiserats under året, 
bland annat har det skett ett utbyte av läges-
bilder kopplat till det säkerhetspolitiska läget.

Samverkan och ledning
För att vidareutveckla ”Gemensamma grun-
der för samverkan och ledning vid samhälls-
störningar” har ett treårigt nationellt utveck-
lingsprojekt påbörjats. MSB leder projektet 
som genomförs tillsammans med ett 40-tal 
aktörer från central, högre regional, regional 
och lokal nivå. Projektet fokuserar bland 
annat på att utveckla förhållningssätt och 
arbetssätt för att stärka förmågan till aktörs-
gemensam inriktning och samordning 
inom civil beredskap. Två leveranser har 
genomförts inom projektet för att underlätta 
införandet av ny beredskapsstruktur för kris-
beredskap och civilt försvar. Grundläggande 
illustrationer har tagits fram, som beskriver 
förändringen i ansvar och roller i det nya 
beredskapssystemet. Vidare har illustrationer 
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tagits fram som visar den författnings styrda 
rapporteringen vid samhällsstörningar i 
fredstid samt inför och vid höjd beredskap. 
En regional pilotutbildning med fokus på 
ledarskap har också genomförts tillsammans 
med Länsstyrelsen i Västernorrland.

MSB har också genomfört en rad utbildning-
ar för att öka förmågan att samverka aktörs-
gemensamt utifrån det stöd som idag finns 
inom Gemensamma grunder. De aktörer som 
har utbildats är Havs- och vattenmyndig-
heten, sex regionala beredskapsmyndigheter 
samt vid tre tillfällen nätverket för statliga 
chefer i samverkan (SCIS).

Ett stabsmaterial har tagits fram för att ytter-
ligare höja förmågan att leda den egna orga-
nisationen vid samhällsstörningar. Materialet 
riktar sig till personer som är ovana vid eller 
sällan har deltagit i ett stabsarbete. Materialet 
beskriver i tre delar allmänt om stabsarbete, 
ger tips på olika verktyg och metoder samt 
ger exempel på utmaningar vid ett stabsarbete.

Arbete för stärkt egen
beredskap och försvarsvilja
Nationell totalförsvarsdag i Malmö
MSB och Försvarsmakten arrangerade i juni 
en nationell totalförsvarsdag i Malmö som rik-
tade sig till allmänheten med fokus på unga. 
Utöver MSB och Försvarsmakten medverkade 
drygt trettio civila utställare. Målsättningen 
för evenemanget var att visa upp total försvaret 
och hur civilt och militärt försvar tillsammans 
försvarar Sverige och skyddar befolkningen. 
Syftet var att öka allmänhetens kunskap 
och intresse om totalförsvaret och samhället 
förberedelser inför höjd beredskap.

Flera olika mätningar genomfördes, bland 
annat bland besökare och även en större webb-
enkät före och efter arrangemanget.  Resultatet 
visade att kunskapen och förtroendet för 
totalförsvaret hade ökat, likaså viljan att enga-
gera sig i någon form. Undersökningar bland 
utställarna visar att även de var nöjda med 
arrangemanget och att de hade nått sitt syfte 
som var att möta allmänheten för att sprida 

information om den egna verksamheten. 
 Antalet besökare uppskattas till mellan 
25 000 och 45 000 personer.

MSB:s utställningsyta hade temat ”Skaffa 
kris koll”. Fokus låg på individen och syftet 
var att öka kunskapen om att vi alla är en del 
av Sveriges beredskap och totalförsvar, öka 
tilliten för totalförsvaret, öka sin egenbered-
skap samt känna inspiration och lust till att 
engagera sig. MSB hade även utställningar om 
skyddsrum, varningssystem, hemberedskap 
och FFO. Alla aktiviteter skapades med målet 
att kunna genomföras av barn, vuxna och per-
soner med funktionsvariationer. Utställningen 
hade tydliga hänvisningar till information på 
andra språk och personalen i montern såg till 
att tydligt visa vilka olika språk som vår perso-
nal kunde för att skapa dialog och bra möten. 
Bemanningen bestod av medarbetare från 
MSB samt ungdomar som deltar i det projekt 
MSB har med Fryshuset.

Vandringsutställningen 
Rädd  eller beredd
MSB har tillsammans med Statens försvars-
historiska museer (SFHM) och Riks antikvarie-
ämbetet (RAÄ) producerat en vandrings-
utställning för gymnasieelever som heter 
”Rädd eller beredd”. Utställningens syfte är 
att stärka ungas motståndskraft vid kriser och 
krig genom att lyfta den enskilda individen 
som resurs och visa vad man kan göra för att 
ha en god beredskap inför svåra  påfrestningar 
för samhället. Utställningen ska turnera 
landet runt under ett par år och besöka en 
gymnasieskola i samtliga län. Vid längre skol-
lov kommer den att stå uppställd utanför ett 
länsmuseum och på så sätt nå en bredare all-
mänhet. Utställningen bemannas av represen-
tanter för de frivilliga försvarsorganisationerna 
som guidar eleverna runt i utställningen. 
Till utställningen hör ett digitalt läromaterial 
som finns tillgängligt för alla.

Vandringsutställningen ”Rädd eller beredd” 
har påbörjat sin turné i slutet av 2022 genom 
att visas på två gymnasieskolor och på Brigad-
museum i Karlstad. Hittills under 2022 har 
utställningen besökts av drygt 1 700 elever.



106 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2022

Beredskap för kriser och krig

Krisberedskapsveckan
Vid årets upplaga av Krisberedskapsveckan 
uppskattar MSB att cirka 200 kommuner, 
åtta länsstyrelser och 47 andra organisationer 
deltagit, däribland FFO, övriga civilsamhälles-
organisationer, näringsliv (som lokala livs-
medelshandlare) och nationella myndigheter. 
Riksbanken använde veckan till att utbilda 
hela sin personal i hemberedskap.

Årets tema var vår beredskap vid matbrist. 
Aktörerna genomförde olika aktiviteter för 
att testa sin krisorganisation, som att utan 
el laga skolmat. MSB har tillsammans med 
Statens livsmedelsverk (SLV) tagit fram 
ett faktablad om samhällets och individens 
beredskap vid matbrist. Faktabladet var en 
del av det informationsmaterial som aktörerna 
använde under veckan. MSB  genomförde 
också en nationell informationsinsats i köpta 
medier med budskap om människors bered-
skap vid matbrist.

Utställningen ”Rädd eller beredd”. 

Förstärkta kommunikationsinsatser för 
ökad motståndskraft och försvarsvilja
MSB har genomfört förstärkta kommunika-
tionsinsatser för att bidra till ökad motstånds-
kraft och försvarsvilja hos befolkningen. En 
nationell informationsinsats har genomförts 
där syftet var att få fler att skaffa hembered-
skap för en vecka. Annonsering skedde på 
nio språk. Vid ett annat tillfälle genomfördes 
ytterligare en informationsinsats med syfte att 
bidra till en stärkt försvarsvilja. Det bärande 
budskapet var "Vi har det i oss. Om krisen 
eller kriget kommer". Annonstexterna lyfte 
det allvarliga säkerhetspolitiska läget, vikten 
av att skydda och försvara vårt öppna demo-
kratiska samhälle liksom vikten av att vi går 
samman om något hotar oss. Försvarsvilja är 
en känsla och för att väcka denna hos allmän-
heten användes främst en 30 sekunders film. 
Under december genomfördes en nationell 
kampanj om Krisinformation.se med syfte 
att få fler medvetna om var man kan hitta 
samlad risk- och krisinformation.
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Efterföljande mätningar visade att en majoritet 
fått ett positivt helhetsintryck av informations-
insatsen och tyckte att budskapet var tydligt. 
Många svarade också att det är troligt att de 
kommer att agera på kampanjens budskap och 
att budskapen fått dem att reflektera mer över 
hur de kan lösa vardagen vid kriser och krig.

16-års uppdraget
MSB har genomfört ett regeringsuppdrag för 
att i samverkan med Försvarsmakten, Total-
försvarets plikt- och prövningsverk, FFO och 
andra berörda aktörer, utbilda ungdomar 
i krisberedskap och civilt försvar. Den första 
informationssatsningen startade under hösten 
och riktar sig till 16-åringar och deras föräldrar. 
Syftet är att ge unga grundläggande kunskap 
om krisberedskapssystemet, civilt försvar, 
hemberedskap och att unga ska känna till den 
förväntan som finns på att individen ska klara 

Utställningen ”Rädd eller beredd”. 

sig själv en tid under en kris. Utbildningen 
som är frivillig ska vara årligen återkommande 
och ges till unga det år de fyller 16.

En utbildning har tagits fram utifrån ett ljud-
drama som utgår från en 16-årings vardag 
och perspektiv. Ljuddramat kompletterades 
med ett fysiskt utskick som adresserades till 
de 121 500 unga som fyllde 16 under 2022. 
Det fysiska utskicket nådde även vårdnads-
havarna som sekundär målgrupp.  Utskicket 
fick stort medialt intresse och media  lyfte 
framförallt totalförsvarsplikten för en 16-åring. 
I de resultat- och effektmätningar som gjorts 
efter utbildningsinsatsen anger sju av tio att 
de tagit del av innehållet i utskicket. Hälften 
av vårdnadshavarna har tagit del av utskicket 
och många uppger även att man pratat kris-
beredskap i hemmet.
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Regeringsuppdrag att samordna, 
stärka och utveckla kommunikations-
insatserna riktade till allmänheten med 
anledning av coronapandemin
En nationell informationsinsats genomfördes 
under vecka 8 och 9 i anslutning till sport lovet. 
Budskapet var att fortsätta ta ansvar för en 
minskad smittspridning genom att vaccinera sig 
och att exempelvis undvika trängsel inomhus. 
Annonseringen gjordes i sociala medier, på You-
tube och publicerades i de flesta gratistidningar 
och prenumererad morgonpress. De digitala 
budskapen översattes till åtta olika språk.

Informationsinsatsen var en del i regerings-
uppdraget från november 2020 där Folkhälso-
myndigheten, Länsstyrelserna och MSB 
gavs i uppdrag att samordna, stärka och 
utveckla kommunikationsinsatserna riktade 
till allmänheten med anledning av corona-
pandemin. Uppdraget förlängdes till den 
31  december 2022, men beslut fattades att 
lägga det vilande från 1 april 2022. Informa-
tionsinsatsen i anslutning till sportlovet är den 
sista som gjorts inom ramen för uppdraget.

I en uppföljande effektmätning hos allmän-
heten svarade en stor andel att informations-
insatsen gav dem ökad vilja att fortsätta ta 
ansvar och att de tyckte det var bra att myndig-
heterna genomfört återkommande informa-
tionsinsatser under pandemin sedan mars 2020.

Säkerhet i offentlig miljö
MSB har ett regeringsuppdrag att höja 
kunskapen hos både privata och offentliga 
aktörer i offentliga miljöer samt att öka kun-
skapen och medvetenheten 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 evenemang samt tagit fram en 
säkerhetsguide för evenemang. MSB har även 
utbildat företrädare för de största trossamfun-
den tillsammans med Myndigheten för stöd till 
trossamfund. Ett arbete för att öka säkerheten 
i svenska skolor har påbörjats tillsammans med 
bland annat Skolverket och Polismyndigheten.

MSB har tagit fram en webbutbildning som 
syftar till att öka kunskapen och förmågan 
hos de aktörer som verkar i den  offentliga 
miljön. Fysiska endagsutbildningar har 
genomförts med olika aktörer, främst tros-
samfund, arenor och evenemang samt med 
länsstyrelser, kommuner och regioner. Sedan 
starten 2019 har totalt cirka 1 000 personer 
(varav 220 personer 2022) deltagit i utbild-
ningen. MSB saknar dock statistik uppdelat 
på kön eftersom detta inte efterfrågades.

MSB har även kommunicerat råd till allmän-
heten via exempelvis Krisinformation.se.

1 000 Ungefär 1 000 personer 
har utbildats inom 
säkerhet i  offentlig miljö.
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Inriktning för arbetet med 
 riks intressen och totalförsvars
hänsyn i samhällsplaneringen
MSB är en av tolv riksintressemyndigheter 
och har mandat att identifiera riksintresse-
anspråk och områden av betydelse för total-
försvarets civila del. Riksintressesystemet är 
ett verktyg för staten att påverka samhälls-
planeringen på lokal nivå. MSB har definierat 
mål för arbetet samt fört dialog och deltagit 
i arbetsmöten med myndigheter inom de 
prioriterade sektorsområdena.

MSB beslutade 13 december 2022 att berg-
täkterna Filehajdar och Västra Brottet, trans-
portvägen mellan bergtäkterna samt Cementas 
anläggning i Slite på Gotland utgör ett 
mark- och vattenområde som har betydelse 
för totalförsvarets civila del, enligt 3 kap. 9 § 
första stycket miljöbalken. Området ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt motverkar totalförsvarets intressen. 
Skälet för beslutet är att MSB har ett ansvar 
för att utveckla och stödja uppbyggnaden 
av det civila försvaret samt för att värna 
sam hällets funktionalitet.

MSB har även deltagit i Boverkets årliga riks-
intressemöten och via andra riksintressemyn-
digheter tagit del av goda exempel och utbytt 
erfarenheter. Myndigheten deltar även som 
expert i olika utredningar som har bäring på 
samhällsplanering och riksintressesystemet.

Befolkningsskydd och 
 skyddsrum
Frågor rörande befolkningsskydd och skydds-
rum har med anledning av den ryska inva-
sionen av Ukraina fått en allt större uppmärk-
samhet från allmänhet och fastighetsägare. 
Broschyren "Till dig som äger och ska under-
hålla ett skyddsrum" har tagits fram och dist-
ribuerats till samtliga berörda fastighetsägare. 
Ett callcenter upprättades också tillfälligt för 
att besvara allmänhetens frågor.

Ett arbete pågår för att öka antalet sändare 
för utomhusvarning inom de utökade bered-
skapszonerna runt kärnkraftverken. I dessa 
beredskapszoner har 150 system installerats.

I enlighet med den avsiktsförklaring som 
finns mellan Barnombudsmannen (BO) och 
MSB har BO bistått MSB med expertis kring 
barns rättigheter enligt barnkonventionen 
i ett arbete med barnperspektiv kopplat till 
skyddsrum och varningssystem. Förutom 
kunskapssökande aktiviteter för MSB:s 
personal har barns perspektiv på bland annat 
skyddsrum, varningssystem samt information 
kring detta diskuterats i barnreferensgrupper. 
Resultatet kommer att ingå som del i under-
lag inför kommande arbeten inom området.

Åtgärder för att stärka 
det civila försvaret
I vårändringsbudgeten tilldelades MSB 
50 mnkr för att påbörja upprustning av ett 
antal befolkningsskyddsrum samt 41 mnkr 
för aktivering av vilande sändare för utom-
hus varning. Det senare har resulterat 
i att 580 system har köpts in varav 100 
har installeras under 2022. Däremot har 
tilldelade medel för befolkningsskyddsrum 
i princip inte kunnat nyttjas på avsett sätt.

En vägledning för ”Storskalig utrymning” har 
också publicerats. Vägledningen ger stöd 
till aktörer på olika nivåer i hur man planerar 
 inför utrymning, samt i viss mån inkvartering, 
vid fredstida kriser och höjd beredskap.

Indikator – förmågeutveckling 
kommuner och regioner
Indikatorn förmågeutveckling kommuner 
och regioner byggde på data som samlats 
in via ett regleringsbrevsuppdrag som 
länsstyrelserna hade tidigare. Uppgiften 
finns kvar i förordning 2017:870 enligt 
vilken länsstyrelserna ska vara samman-
hållande för krisberedskapen inom sitt 
geografiska område samt före, under och 
efter en kris verka för samordning och 
gemensam inriktning av de åtgärder som 
behöver vidtas. Förordningen trädde ikraft 
1 oktober 2022. Underlag till indikatorn 
saknas därför för 2022 och en översyn 
behöver ske inför 2023 års redovisning 
för att undersöka om indikatorn kan finnas 
kvar eller behöver justeras.
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hjälp av pilotansvariga, presenterat i slutet av 
 varje förmågehöjande insats. Aktörerna har i 
samband med återbesök muntligt återkopplat 
att åtminstone 60 procent av åtgärdsförslagen 
är genomförda och att man planerar för att 
kunna genomföra merparten av de förslag 
som tagits fram.

Övningsinriktning 2022–2026
MSB har tagit fram en övningsinriktning för 
perioden 2022–2026. Inriktningen pekar ut 
tre prioriterade förmågor som är samverkan 
och ledning, resurshantering och kommu-
nikation samt förtydligar vilka aspekter av 
dessa som är särskilt viktiga att utveckla 
och öva under den aktuella perioden för att 
åstadkomma förmågeutveckling. Ett flertal 
kommunikationsaktiviteter har  genomförts 
i  syfte att implementera  inriktningen  internt 
och externt. Inriktningen gäller för samverkans-
övningar på nationell och regional nivå och 
har därför även legat till grund då övnings mål 
tagits fram i samverkansövningen SAMÖ 2023, 
samt varit ett stöd i arbetet med att utveckla 
en intern övningsplan för MSB.

Indikator – övning

Indikatorn har tidigare tagits fram på basis 
av underlag som hämtats från arbetet med 
Nationell risk- och förmågebedömning 
(NRFB).

Arbetet genomförs den här gången 
med ett annat namn och upplägg då en 
 Nationell risk- och sårbarhetsbedömning 
tas fram och beslutas i april 2023. Stort 
fokus ligger på risk och sårbarhet enligt 
MSB:s nya  instruktion. MSB får därför inte 
längre in data till denna indikator, varför vi 
valt att ta bort den från årsredovisningen.

Övning

MSB bedömer att resultatet för  delområdet 
Övning, i förhållande till uppgifterna i instruk-
tion är tillfredställande. Bedömningen bygger 
på resultat av genomförda prestationer, där 
MSB bedöms ha bidragit till ökad förmåga 
inom området genom förmåge höjande 
insatser och genom den övnings inriktning 
som fastställts för 2022–2026.

Planering inför SAMÖ 2023
MSB har tillsammans med ett 30-tal myn-
digheter, inklusive sektors- och geografiskt 
områdesansvariga, planerat och förberett 
 genomförandet av den  nationella samverkans-
övningen SAMÖ 2023.  Övningen ska bidra 
till utveckling av det svenska krisberedskaps-
systemet genom att pröva förmågan till sam-
verkan och ledning, prioritering av resurser 
och kommunikation på nationell och regional 
nivå. Planerings arbetet har pågått sedan 2020 
och är i sig förmågehöjande för del tagande 
aktörer genom att bidra till analysen av orga-
nisationens och systemets förmågeutveck-
lingsbehov samt vad som krävs för att uppnå 
uppsatta mål. Arbete har även bedrivits för 
att ta tillvara planeringsarbetet och säkerställa 
fortsatt förmågeutveckling under inne varande 
övnings period. Detta kommer ske genom 
det övningsstöd MSB har tagit fram i form 
av ett antal distribuerade övningar riktade 
till aktörer på alla nivåer i systemet.

Pilot enkla ledningsövningar
MSB har genomfört tre förmåge höjande insat-
ser för myndighetsledningar hos bevaknings-
ansvariga myndigheter. Dessa har varit 
metod iskt nyskapande genom att de utgått 
från specifika målsättningar som fastställts av 
de berörda ledningsgrupperna. Tillvägagångs-
sättet har varit metodiskt obundet och rymt 
inslag av olika övningsformat, workshops och 
utbildningar. Projektet har pågått sedan för-
sta kvartalet 2021 och har totalt omfattat tio 
olika förmågehöjande insatser. Vid genom-
förandet har  15–25 åtgärds förslag  tagits 
fram som respektive ledningsgrupp, med 
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Analysera och utvärdera

MSB bedömer att resultatet för delområdet 
analyserar och utvärderar, i förhållande till 
uppgifterna i instruktion är tillfreds ställande. 
Bedömningen bygger på resultat av genom-
förda prestationer där MSB har bidragit 
till ökad förmåga inom området genom en 
samlad bedömning av förmågan inom det 
civila försvaret.

Samlad bedömning av förmågan 
inom det civila försvaret
MSB har regeringens uppdrag att på årlig 
basis göra en samlad bedömning av förmågan 
inom det civila försvaret. I februari lämnades 
myndighetens första bedömning ”Det civila 
försvaret Förmåga och brister – 2022 års 
redovisning av regeringsuppdraget att göra 
en samlad bedömning av förmågan inom det 
civila försvaret”. MSB:s bedömning bygger på 
underlag från de tidigare bevaknings ansvariga 
myndigheterna. Dessa har besvarat frågor 
kring planering inför höjd beredskap samt 
kring förmågan att utifrån ett scenario med 
höjd beredskap hantera givet läge.

MSB:s samlade förmågebedömning ska  kunna 
bidra till politikutveckling och förändrad 
styrning av civilt försvar från regeringens 
sida samt till den myndighetsgemensamma 

 planeringen inom civilt försvar.  Redovisningen 
har därför legat till grund för de regerings-
uppdrag som MSB har lämnat avseende 
förslag på åtgärder för det civila försvaret.

MSB har också arbetat med den förmåge-
bedömning som ska lämnas in i februari 2023. 
Denna kommer att fokusera på de föränd-
ringar av förmågan som skett sedan myndig-
heterna senast redovisade sina underlag. 
En viktig förändring i år är även att myndig-
heterna har uppmanats samverka inom ramen 
för de nya beredskapssektorerna då de besvarar 
frågor som rör viktiga samhällsfunktioner.

Det är för tidigt att bedöma om 2022 års för-
mågebedömning av det civila försvaret har fått 
effekt då merparten av förslagen i regerings-
uppdragen är ofinansierade och därmed inte 
har påbörjats. Samtidigt gör MSB bedöm-
ningen att arbetet i sig har bidragit till att öka 
kunskapen om vilka steg som är nödvändiga 
att ta för det civila försvaret de  kommande 
åren. En preliminär bedömning utifrån 
beredskapsmyndigheternas underlag till MSB 
1 oktober 2022 är att det har skett en förmåge-
utveckling under året. Den stora effekten 
kommer dock inte att realiseras förrän på 
sikt när pågående och förutsättningskapande 
åtgärder hinner bära frukt samt när de nyligen 
inrättade sektorerna fullt ut tar ett strukturellt 
grepp om utvecklingsbehoven i sektorn. 



Särskild åter
rapportering
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Kompetensförsörjning
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.

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 full-
görandet av myndighetens uppgifter.

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

MSB har
• tagit fram en myndighetsövergripande kompetensförsörjningsstrategi för åren 2023–2026 

och identifierat kritiska kompetensområden
• implementerat en ny rutin för att ta emot praktikanter
• infört en frivillig möjlighet till distansarbete i syfte att bidra till ett flexibelt arbetsliv
• tagit fram medarbetar- och ledarkriterier för att tydliggöra förväntan på medarbetare och ledare
• utvecklat temperaturmätningen för att ge bättre underlag för samtal om arbetsmiljön i gruppen samt
• arbetat aktivt med grupputveckling inom myndigheten.

Strategisk 
 kompetens försörjning
MSB har under 2022 arbetat fram en myndig-
hetsövergripande kompetensförsörjningsstrategi 
för åren 2023–2026. Syftet med strategin är 
att fastställa vilka som är de största kompetens-
försörjningsutmaningarna för MSB. Strategin 
berör kritiska kompetensområden som är 
särskilt prioriterade för MSB som helhet.

De områdena är

• informations-, cybersäkerhet och 
 säkerhetsskydd

• it och digitalisering
• civilt försvar

• räddningstjänst och skydd mot olyckor
• ledarkompetens samt
• kommunikativ och pedagogisk förmåga.

Under 2022 har MSB påbörjat 307 rekryter-
ingar vilket är 39 procent fler än föregående 
år och det högsta antalet rekryteringar sedan 
MSB bildades. Myndigheten har i de flesta 
fall lyckats bra med att rekrytera den efter-
frågade kompetensen, men inom vissa områ-
den råder en stor utmaning. Det gäller bland 
annat områdena cybersäkerhet samt säkerhets-
skydd och it. Även området civilt försvar är 
ett kompetensområde där det är utmanande 
att hitta rätt kompetens för myndigheten.
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MSB använder sig av metoden kompetens-
baserad rekrytering för att säkerställa att rätt 
kompetens rekryteras på ett professionellt 
och likvärdigt sätt. Rekryteringsprocessen 
bedöms fungera väl och chefer är nöjda 
med det stöd som erbjuds.

Praktikanter från utbildnings
samordnare
Som ett led i att vara en attraktiv  myndighet 
erbjuder MSB studerande praktikplatser 
i högre utsträckning än tidigare. Under våren 
2022 har en ny rutin för praktikanter  tagits 
fram för att få en systematisk och säker hanter-
ing av praktikanter. Processen har digitaliserats 
och förenklats i den interna hanteringen.

Ett flexibelt arbetsliv
Under 2021 togs det fram vägledande principer 
för ett flexibelt arbetsliv samt nya riktlinjer 
för distansarbete som började gälla under 
2022. Under 2022 har det i samverkan skett 
en utvärdering av riktlinjen. Den samman-
tagna bilden som framkom i utvärderingen är 
att möjligheterna till distansarbete ses som 
ett positivt beslut av arbetsgivaren. Det ses 
som en fin möjlighet som bidrar till en bättre 
arbetssituation med större valfrihet. MSB 
kommer fortsatt att erbjuda distansarbete när 
det är möjligt utifrån verksamhetens, gruppens 
och medarbetarens behov.

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. 
Medarbetar- och ledarkriterier har under 
2022 arbetats fram genom involvering av 
både medarbetare och ledare/chefer. Kriteri-
erna beskriver förväntan på både medarbetare 
och ledare och är en del i både introduktion, 
rekrytering och löpande kompetensutveckling 
för dessa roller. Samtliga chefer ingår i ledar-
nätverk där syftet är att öka kompetensen som 
ledare och att hålla medarbetar- och ledar-
kriterierna levande över tid.

Att utvecklas under sin anställning på MSB 
är viktigt för att behålla kompetens och vara 
en attraktiv arbetsgivare. Interna utbildningar 
inom olika områden, bland annat att vara 
statsanställd, projektledare och chef har erbjudits 
medarbetare. Det rådande omvärldsläget har 
inneburit ett ökat fokus på säkerhetsskydd 
och utbildningar inom området.

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.

Temperaturmätningar
Inom MSB undersöker vi återkommande 
hur vi mår på jobbet – vi gör en temperatur-
mätning. Syftet med temperaturmätningen 
är att ge underlag för samtal så att grupper 
tillsammans med närmaste chef kan utveckla 
arbetsmiljön och skapa förutsättningar för 
ett hållbart arbetsliv.

Temperaturmätaren har använts sedan 2020, 
men under 2022 har enkäten arbetats om. 
Enkäten består numer av frågor uppdelade 
i två avsnitt med rubrikerna ”Jag och mitt 
arbete” och ”Jag och min grupp”. 

Frågorna i avsnittet ”Jag och mitt arbete” 
handlar om att veta vad det egna arbetet ska 
ge för resultat, att känna meningsfullhet, att 
få stöd i arbetet och att orka ett helt arbetsliv. 
I avsnittet ”Jag och min grupp” handlar frå-
gorna om i vilken grad det finns trygghet och 
förtroende för varandra så att gruppen kan 
föra dialog om uppdrag, strukturer, samspel 
och att tillsammans arbeta för ett långsiktigt 
engagemang och långsiktigt hållbara resultat.

Svarsfrekvensen är som tidigare knappt 80 pro-
cent. Resultatet ser i stort mycket positivt 
ut. Både chefer och medarbetare upplever 
att  arbetet är meningsfullt och vi känner oss 
trygga i våra arbetsgrupper. Ett något lägre 
resultat har frågan om rimlig arbetsbelastning.
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Grupputveckling
En av de centrala färdigheterna i en organisa-
tion är en god förmåga till effektivt samarbete 
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 arbetsgruppens 
uppdrag, strukturer och samspel för att skapa 
utveckling och engagemang. Konceptet 
 ”Effektiva team” har vidareutvecklats under 
2022 och under året har intresset ökat markant 
och cirka 15 grupper har genomfört eller 
planerar för att genomföra grupputveckling.

Personalstatistik
MSB har ökat antalet medarbetare sedan 2017. 
Fördelningen mellan kvinnor och män är jämn. 
Det är i princip lika många kvinnor och män 
som är chefer. Medarbetarna på MSB har 
varit anställda på myndigheten i snitt sju år.

Av årets totala antal avgångar har 14 med-
arbetare gått i pension och 83 medarbetare har 
lämnat myndigheten för annan anställning. 
Fem medarbetare har lämnat myndigheten 
av andra orsaker, till exempel avbrytande 
av provanställning. Därutöver har 43 tids-
begränsade anställningar upphört. Antalet av-
gångar har minskat något jämfört med 2021.

Tabell 33. Könsfördelning MSB anställda 
2022– 2020, procent

2022 2021 2020

Kvinnor 53 52 52

Kvinnor i chefsposition 48 50,5 47,5

Män 47 48 48

Män i chefsposition 52 49,5 52,5

Tabell 34. Medelålder MSB anställda 2022–2020, år

2022 2021 2020

Alla anställda 46,5 47 46,5

Kvinnor 46 46 45,5

Män 47 48,5 47,5

Tabell 35. Personalrörlighet MSB 2022–2020, antal

2022 2021 2020

Nyanställda 169 99 144

Tillsvidareanställda 112 61 88

Tidsbegränsat anställda 57 38 56

Antal avgångar 145 157 127

Tillsvidareanställda 102 109 86

Tidsbegränsat anställda 43 48 41

Personalomsättning 
i procent*

8,9 5,3 7,7

* Beräknas genom det lägsta värdet av 
tillsvidareanställda nyanställda eller avgångar som delas 
med antalet genom snittligt tillsvidareanställda.
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Tabell 36. Anställda MSB 2022–2020, antal

2022 Fördelning 2021 Fördelning 2020 Fördelning

Antal anställda 1 231 100 % 1 211 100 % 1 203 100 %

varav kvinnor 647 53 % 631 52 % 621 52 %

varav män 584 47 % 580 48 % 582 48 %

Antal tillsvidareanställda 1 162 100 % 1 145 100 % 1 139 100 %

varav kvinnor 601 52 % 594 52 % 583 51 %

varav män 561 48 % 551 48 % 556 49 %

Antal tidsbegränsat 
anställda

69 100 % 66 100 % 64 100 %

varav kvinnor 46 67 % 37 56 % 38 59 %

varav män 23 33 % 29 44 % 26 41 %

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

Tabell 37. Sjukfrånvaro MSB 2022–2020, procent

2022 2021 2020

Totalt MSB 3,51 % 2,76 % 2,79 %

Totalt Staten 3,18 % 2,68 %

Totalt kvinnor MSB 4,60 % 3,46 % 3,63 %

Totalt kvinnor Staten 3,96 % 3,44 %

Totalt män 2,38 % 2,06 % 1,96 %

Totalt män Staten 2,33 % 1,91 %

Alla yngre än 30 år 2,75 % 1,72 % 1,68 %

Alla 30–49 år 3,59 % 2,84 % 2,74 %

Alla 50 år eller mer 3,46 % 2,75 % 2,96 %

Andelen långtids-
sjuk skrivna (mer än 
60 dagar) Totalt

56,76 % 61,5 % 47,59 %

Andelen långtids-
sjuk skrivna (mer än 
60 dagar) Kvinnor

60,24 % 61,56 % 47,83 %

Andelen långtids-
sjuk skrivna (mer än 
60 dagar) Män

49,87 % 61,42 % 47,14 %

MSB:s sjukfrånvaro ligger i nivå med sjuk-
frånvaron i staten. Under 2022 ökade den 
totala sjukfrånvaron och andelen långtids-
frånvaro minskade något jämfört med före-
gående år. Den jämfört med 2021 minskande 
långtidsfrånvaron kan förklaras med en högre 
korttidsfrånvaro under framför allt de första 
månaderna av 2022.
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I detta avsnitt ges en bild av myndighetens arbete med att integrera 
ett jämställdhetsperspektiv i kärnverksamheten.

Jämställdhetsintegrering
8. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska redovisa hur myndig heten 
har fortsatt att utveckla arbetet med 
jämställdhetsintegrering i syfte att verk-
samheten ska bidra till att nå målen för 
jämställdhetspolitiken (skr. 2016/17:10). 
Redovisningen ska särskilt fokusera på 
arbetet med att ta fram en reviderad 
strategi för jämställdhetsintegrering.

MSB bedömer att resultatet för myndig-
hetens arbete med jämställdhetsintegrering 
är tillfredsställande. Myndigheten har däre-
mot inte som planerat fastställt ny strategi 
för jämställdhetsintegrering, utan arbetar 
vidare med befintlig strategi, där ett nytt 
område har tillkommit. Anledningen till att 
ingen ny strategi beslutats beror till stor del 
på hög arbetsbelastning på myndigheten 
med anledning av det säkerhetspolitiska 
läget och de ökade uppdragen inom upp-
byggnaden av totalförsvaret och den civila 
beredskapen.

Under 2022 har resultat uppnåtts inom samt-
liga tre prioriterade områden i jämställdhets-
strategin: civilt försvar, MSB:s utbildningar 
och internationella insatser.

Civilt försvar
Inom civilt försvar och civil beredskap ingår 
MSB under 2022-2023 i erfarenhetsutbytet 
JiM+, som koordineras av Jämställdhets-
myndigheten. I utbytet, som har temat sam-
hällsskydd och beredskap, ingår förutom 
MSB tre länsstyrelser. Syftet med utbytet är 
att föra samman myndigheter med liknande 
uppgifter och uppdrag och att därigenom 
lära och byta erfarenheter.

Verksamheten har tagit mätbara steg framåt 
i att integrera ett jämställdhetsperspektiv 
i  arbetet med beredskapsplanering. Flera 
centrala produkter som tagits fram av MSB 
under året har granskats och kvalitetssäkrats 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Skillnaden 
gentemot tidigare år har varit att ansvarig verk-
samhet självständigt integrerat perspektivet, 
medan kvalitetssäkring av sakkunnig haft en 
mindre roll. Exempel på produkter som berörts 
är ”Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar 
i balans”, ”Vägledning storskalig utrymning”, 
”Stabsmetodik – grund” samt den kommande 
”Planeringsinriktning för civil beredskap”, 
som är i arbetsstadiet.

Medarbetare med ansvar för arbetet med 
skydd av civilbefolkningen har arbetat med 
kunskapsuppbyggnad inom jämställdhet 
tillsammans med barnrättsperspektiv och till-
gänglighet. MSB har under året vid tre tillfäl-
len bidragit med föreläsare till  Försvarsmaktens 
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kurs ”Jämställdhetsintegrering för högre 
chefer” på Militärhögskolan Karlberg. Ämnet 
har varit befolkningsskydd och jämställdhets-
aspekter kopplat till detta.

MSB:s utbildningar
Under året har arbetet med jämställdhets-
integrering inriktats på kunskaps höjning och 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Kunskaps-
höjning har skett för all personal inom 
utbildningsorganisationen både genom 
föreläsningar i större grupper och genom 
diskussioner i mindre konstellationer.

Vidare har ett pedagogiskt utvecklingsarbete 
genomförts som haft fokus på genomgång 
av det utbildningsmaterial som används i 
utbildningarna, främst utbildningen i skydd 
mot olyckor (SMO) och grundutbildning 
för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib). 
Det har även tagits fram en utbildning  rör ande 
likabehandling till den så kallade Fort-
bildnings tjänsten, vilken är en lär platt form 
med web baserade utbildningar för personal 
i kommunal räddningstjänst. Integrerat i den 
löpande verksamheten under 2022 är nu de 
inarbetade rutinerna för hur jämställdhets-
perspektivet ska omhändertas vid utveckling 
av ny utbildning, framtagande av läro medel 
och revidering av befintlig utbildning.

MSB bedömer att åtgärderna gradvis ökar 
jämställdhetsintegreringen i myndighetens 
utbildningsverksamhet men vissa delar är inte 
tillfredställande när det gäller bemanning och 
möjligheter till utveckling.

Jämställdhet och mångfald 
i räddningstjänsten
Bedömningen är att det är nödvändigt att 
genomföra fler och bredare konkreta åtgärder. 
Jämställdhet är ett mål, men det är också en 
förutsättning för att kunna rekrytera till rädd-
ningstjänst. Utveckling inom området är ett 
långsiktigt arbete som omfattar grundläggande 
normer och värderingar i samhället och 2022 
har det genomförts målmedvetna och aktiva 
åtgärder från handlingsplanen som är kopplad 
till Inriktning för jämställdhet och mångfald 
i räddningstjänsten 2030. Arbetet beskrivs 

mer under kapitlet ”Skydd mot olyckor”, 
i  avsnittet ”Stöd till aktörer”.

2022 gick runt 80 medarbetare från räddnings-
tjänsten och MSB tillsammans i Prideparaden. 
Om de första åren präglades av motstånd så är 
det numer en manifestation där Storstockholms 
brandförsvar, Attunda Brandkår, Södertörns 
brandförsvarsförbund och MSB planerar det 
gemensamma deltagandet.

Internationella insatser
MSB har inom ramen för internationella in-
satser fortsatt att utveckla arbetet med integre-
ring av ett genus- och jämställdhetsperspektiv, 
samt att förebygga och hantera könsrelaterat 
våld, i enlighet med den nationella handlings-
planen 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 2022 har 14 humanitära insatser 
genomförts till stöd för Unicef, UNHCR, 
UNFPA och UN Women med expertis inom 
områdena jämställdhet och förebyggande 
av könsbaserat våld. De senaste årens trend 
med allt fler insatser inom detta område har 
därmed fortsatt under 2022. Geografiskt har 
stödet avsett insatser i Sudan, Etiopien, Mali, 
Turkiet (Syrien), Ukraina, Kenya och Demo-
kratiska republiken Kongo. Insatserna bidrar 
till stärkt skydd för flickor och kvinnor, som 
ofta utsätts för särskilda risker för exempelvis 
övergrepp i humanitära kriser, samt till att 
öka kvinnors och flickors deltagande och 
inflytande 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 
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kriser och katastrofer. Jämställdhet integreras 
i samtliga insatser och under året har ytter-
ligare steg tagits för att stärka rättighets  -
perspektivet för ökad resiliens. För att stärka 
kunskapen om och förmågan att integrera 
jämställdhets- och rättighetsperspektiv i 
katastrofriskhantering, hos målgrupper inom 
partnerorganisationer och kursdeltagare, såväl 
som hos MSB:s egna experter, har utbildnings-
insatser genomförts i flertalet projekt. Ett 
särskilt fokus har legat på jämställdhets-
integrering i utbildningar för instruktörer 
inom krishantering och inom ett projekt har 
en webbaserad utbildning om jämställdhet och 
katastrofriskreducering lanserats för en bred-
are målgrupp. Dessutom har arbete gjorts för 
att stärka länders risk- och sårbarhetsanalyser 
genom integrering av jämställdhetsperspektiv.

Den fredsfrämjande verksamheten har fokus 
på övergripande jämställdhetsintegrering 
i insatsverksamheten där MSB:s graderings-
verktyg av insatserna ger bra stöd och belyser 
vad som förväntas av personalen. Att främja 
kvinnors ökade deltagande i fredsinsatser är 
en åtgärd som flertalet sekonderade arbetar 
med i sina roller som HR, chefer eller i de 
fall där de är delaktiga i rekryteringspaneler. 
Ett konkret exempel är insatsen EUCAP 
Sahel i Mali, där en enskild HR-chef genom 
att arbeta med ökad medvetenhet, regelverk 
och processer har uppnått mätbara resultat 
i termer av en ökning av andelen kvinnor 
i insatsen från 17 till 24 procent.

Uppföljningen av insatsverksamheten inklud-
erar en indikator för jämställdhet. För 2022 
användes denna indikator för de  humanitära 
insatser som har särskilt formulerade målsätt-
ningar inom jämställdhetsområdet. 14 insatser 
av 26 har fullt uppfyllt de formulerade jäm-
ställdhetsmål som satts upp och 8 insatser har 
i huvudsak uppfyllt de formulerade målen. 
Den positiva trenden från 2021 med succes-
sivt förbättrad måluppfyllelse har därmed 
fortgått under 2022.

MSB har fortsatt sitt systematiska  arbete 
med jämställdhet och att öka andelen 
 kvinnor som deltar i insatser. Vid  tidskritiska 

 nationella och internationella insatser rekryte-
ras personal via MSB:s resursbas, vilket är ett 
administrativt verktyg som håller kvalitets-
säkrade individer gentemot fördefinierade 
kompetens profiler. Under året har 122 indi-
vider efter intresseanmälan och urval registre-
rats i resursbasen (31,1 procent kvinnor och 
68,9 procent män). Totalt sett bestod resurs-
basen vid utgången av 2022 av 34,7 procent 
kvinnor och 65,3 procent män. När tids-
ramarna så medger rekryteras personal genom 
utannonsering av tjänst. Under året har åtta 
kvinnor och elva män kontrakterats på detta 
vis, sammantaget 19 individer.

392 heltidskontrakt av varierande längd har 
utfärdats till insatspersonal. Den sammantagna 
kontraktstiden som utförts under kalender-
året motsvarar 107,3 årsarbetskrafter, varav 
32,3 procent utgörs av kvinnor och 67,7 pro-
cent av män. Därutöver har också 40 stycken 
deltidskontrakt utfärdats, 42,5 procent till 
kvinnor, och 57,5 procent till män.

Mer om MSB:s arbete med jämställdhet 
i inter nationella insatser finns att läsa 
i rapporten "Insatsverksamheten 2022".

Bild från kampanjen ”Skydd mot olyckor”.
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Myndighetens miljöarbete omfattar såväl myndighetens certifierade 
interna miljöledningssystem som arbetet med att nå de nationella miljö-
kvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen för miljö. Miljöarbetet är 
integrerat i myndighetens övergripande ledningssystem och styrprocess.

MSB bedömer att resultatet för myndig-
hetens miljöarbete är tillfredsställande. 
Bedömning bygger på resultat av utfört 
arbete i förhållande till myndighetens miljö-
mål och uppsatta krav i myndighetens 
certifierade miljöledningssystem.

MSB är certifierade enligt ISO 14001:2015 
vilket innebär att rutiner för miljöarbetet 
finns framtagna och årligen följs upp genom 
intern och extern revision. En mer detaljerad 
redovisning av myndighetens miljöarbete, 
som inkluderar bland annat förbruknings-
tal, återfinns i den förordningsstyrda årliga 
miljöredovisningen. Redovisningen lämnas 
till regeringen och Naturvårdsverket samti-
digt som årsredovisningen lämnas in. MSB 
deltar även i samverkansarbetet REMM som 
bedrivs vid Trafikverket och återrapportering 
kring uppdraget om erfarenheter från pande-
min gällande minskade utsläpp från tjänste-
resor redovisas samtidigt.

Åtgärder under året
Miljöutredning
MSB:s miljöutredning uppdaterades  senast 
2019 i enlighet med  förordningen (2009:907) 
om miljöledning i statliga myndigheter. 
 Under 2022 påbörjades en ny miljöutredning 
på myndigheten genom att avdelningarna 
 belyst de verksamheter som innebär betydande 

miljöaspekter och tagit fram handlingsplaner 
för att minska negativ miljö- och klimat-
påverkan. Denna miljöutredning kommer 
att fastställas under 2023.

Mål och uppföljning
MSB:s verksamhet ska bedrivas med så liten 
miljö- och klimatpåverkan som möjligt och 
så hållbart som möjligt. Hållbarhetsbegreppet 
innebär bland annat ansvar för ekonomi, 
miljö och människor enligt FN:s resolution 
Agenda 2030. Myndigheten har fyra hållbar-
hetsmål för miljö till och med 2022. Under 
2022 har myndigheten fortsatt att genomföra 
prioriterade åtgärder kopplade till hållbarhets-
målen. Uppföljning har bland annat skett vid 
årets interna och externa miljörevisioner samt 
vid tertialuppföljningar. Under 2022 har myn-
digheten lanserat en ny digital miljöutbildning 
för myndighetens alla medarbetare. Nedan 
beskrivs andra exempel på vad som gjorts 
inom miljö i de olika verksamhetsområdena.

Hållbar energi och 
 resursanvändning
På grund av det ansträngda energiläget i 
Sverige och för att hushålla med ekologiska 
resurser sänktes inomhustemperaturen med 
1 grad på kontoren i Karlstad och Tomteboda 
från och med november 2022. Myndig-
heten redovisar löpande till statens Energi-
myndighet vilka åtgärder man har vidtagit för 
att minska el användningen i enlighet med 
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 regeringsuppdraget: ”Uppdrag att vidta 
energibesparingsåtgärder inom den statliga 
förvaltningen”.

Vid MSB:s skolor tas flera steg mot energi-
effektivitet och fossilfrihet. Här har äldre 
lysarmaturer ersatts med nya ledbelysnings-
armaturer och arbetet med att byta ut fordons-
parken till fossilfria alternativ har fortlöpt och 
lägre förbrukning av drivmedel har uppnåtts. 
MSB Revinges reningsverk har uppgraderats 
med automatiserad syremätare för att spara 
energi. Installationen av laddningsstationer för 
elbil, i samarbete med hyresvärden Special-
fastigheter, har fortsatt under året vid Revinge.

Vid Centrallagret i Kristinehamn har ett antal 
energi- och resurseffektiviseringsåtgärder ge-
nomförts. Användning av el och fjärrvärme 
har följts upp och en analys av uppvärmning 
i lokalerna har gjorts gällande vilka temper-
aturer 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. Ventilationen har stängts 
av i de delar av lokalerna som endast används 
som lager, och ventilation och värmeväxlare 
i kontorsdelarna har installerats.

Som ett led i arbetet med att se över möjlig-
heten att växla energislag har luft-luftpumpar 
installerats i kontorsutrymmen. Dessa värmdes 
tidigare upp med fjärrvärme.

Beslut att installera solceller i slutet av 2023 
har fattats. Installationen bidrar till att sänka 
utsläppen av koldioxid, sänka utsläppen av 
diesel vid strömbortfall samt sänka kostnader.

Hållbarhetsaspekterna ska 
vara väl inarbetade i att stärka 
 skyddet mot olyckor
MSB:s uppdrag med att stärka skyddet 
mot olyckor utförs alltid med ett integrerat 
miljöperspektiv. Här följer några exempel 
på arbete under året:

Inom regelverken för området transport av 
farligt gods har nya föreskrifter om transport 
av farligt gods på väg och järnväg färdigställts.

MSB stödjer och samordnar genomförandet 
av räddningsinsatser genom vägledning och 
metodutveckling. En vägledning om brand-
skydd i energihamnar har färdigställts, liksom 
en vägledning om omhändertagande av 
kontaminerat släckvatten.

MSB stödjer kommunal räddningstjänst 
med att destruera skumvätskor som finns hos 
räddningstjänsterna och som innehåller PFAS. 
MSB bidrar till omhändertagandet genom 
samordning av insamling och transport för 
destruktion. Drygt 191 ton skumvätskor 
har omhändertagits vilket motsvarar ungefär 
hälften av den totala mängden och arbetet 
kommer fortsätta under 2023. I samband 
med insamlingen har också prover tagits på 
den insamlade skumvätskan och av dessa 
prover har en databank innehållande data om 
varje skumsort skapats för framtida behov.

Hållbarhetsaspekterna ska vara 
väl inarbetade i den operativa 
verksamheten
Under 2022 har MSB humanitära verksamhet 
fortsatt att prioritera utvecklingen av hållbar-
het inom MSB:s boende- och kontorsinsatser 
för stärkt humanitär närvaro. Genom att 
bland annat ta fram rutiner, utveckla arbets-
former, utbilda insatspersonal och stärka 
samarbetet med partners i dessa frågor stärks 
förutsättningarna för miljömässig hållbarhet 
i de av MSB:s humanitära insatser som har 
störst miljöpåverkan.

I föregående årsrapport redovisades arbets-
läget för två omfattande insatser med huma-
nitära anläggningar, i Sydsudan och Demo-
kratiska republiken Kongo. Båda länderna 
lider av en allvarlig humanitär situation med 
matosäkerhet, konflikter, politisk instabilitet, 
bristande transportinfrastruktur och ett stort 
antal flyktingar i behov av humanitärt stöd. 
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MSB:s insatser med att upprätta humanitära 
anläggningar i dessa länder har genomförts 
med tydliga inriktningar och åtgärder för 
hållbar energi- och resursanvändning.

Anläggningen i Demokratiska republiken Kongo 
försörjs i huvudsak med förnyelsebar energi från 
solpaneler. Initiala data visar att cirka 97 procent 
av anläggningens energi produceras av den 
installerade solenergianläggningen. Uppskatt-
ningsvis sparas 40 000–50 000 liter diesel per 
år och energianläggningens investering bedöms 
därmed vara återbetald efter cirka tre år.

Miljö- och klimatperspektivet har varit fram-
trädande i genomförandet av insatsen i Syd-
sudan. Exempelvis har ett solhybrid system för 
energiförsörjning installerats,  vilket gör att an-
läggningarna kan drivas nästan helt utan diesel. 
Borrhål och vattenrening vid varje anläggning 
gör också att det inte finns något behov av att 
transportera dricksvatten till hubbarna.

Under 2022 har MSB fortsatt jobba system-
atiskt med miljö- och klimatfrågor som 
tvärgående perspektiv i alla insatser.  Arbetet 
innebär både att integrera miljö frågor temat-
iskt inom områden så som risk- och sårbar-
hetsanalyser eller värdlandsstöd men även 
att jobba proaktivt för att minimera miljö-
fotavtrycket från insatserna.

Den bilaterala insatsen med MSB:s partners 
i Irak avslutades under 2022.  Under projektet 
har miljörådgivare och  jämställdhetsrådgivare 
jobbat nära projektets experter med integrer -
ing av de tvärgående perspektiven. Särskilda 
satsningar gjordes exempelvis mot Irakiska 
civilskyddsaktörer med fokus på respons-
insatser med goda resultat inom miljö- och 
jämställdhetsområdet. Vid projektets avslut 
lyfte den externa utvärderaren att arbetet 

med tvärgående frågor (miljö och jäm-
ställdhet) hade varit särskilt framgångsrikt 
under insatsen.

Under 2022 har flera processer särskilt stöttas 
av miljörådgivare i programmet. En checklista 
för träningar och övningar med avseende på 
miljö- och jämställdhetsperspektiven har pro-
ducerats och kommunicerats i programmet. 
Under 2022 har dessutom särskilda sessioner 
genomförts mot partnerländerna avseende 
miljöperspektivet inom ramen för utbildning 
av EU:s civilskyddsmekanism.

Inom ramen för MSB:s egna ITP International 
training programme, DRM, Bangladesh, 
Kambodja, Nepal och Filippinerna har miljö-
perspektivet fortsatt varit ett viktigt inslag 
i programdeltagarnas utbildningsprogram. 
Workshops med särskilt fokus på klimat-
anpassning, sociala normer och mångfald 
har genomförts, liksom övningsmoment med 
fokus på miljöeffekter och sårbara grupper.

Hållbarhetsaspekterna 
ska vara väl inarbetade 
i utbildning och övning
I de utbildningar som avdelningen för rädd-
ningstjänst och olycksförebyggande tillhanda-
håller har hållbarhetsfokus under 2022 främst 
handlat om hanteringen av kontaminerat 
spill vatten från släckningen. Man har tittat 
på  ur det kan minskas, samlas upp och 
renas eller avleds på mest miljövänligt sätt. 

MSB använder inte längre släckskum i 
myndighetens anslagsfinansierade grund- 
och vidareutbildningar och på skolorna 
har pulver släckarnas pulver bytts från 
ammonium fosfat till kaliumkarbonat för 
att minska kväve och fosforbelastningar.
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Bild från kampanjen "Få hela bilden".
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Särskild återrapportering av myndighetens arbete inom ramen 
för strategin för funktionshinderspolitiken 2022.

MSB bedömer att resultatet för myndig-
hetens arbete med funktionshinders-
politiken är tillfredställande. Bedömningen 
bygger på utfört arbete i förhållande till 
regeringens uppdrag. Exempel på detta 
gäller myndighetens lokaler: När MSB 
 designat två av myndighetens största 
 kontor har stor hänsyn tagits till tillgänglig-
hets frågorna för personer med funktions-
nedsättning. Vid till exempel systembyte 
är tillgänglighetsfrågan en viktig aspekt 
som vägs in. På individuell och gruppnivå 
hanteras tillgänglighetsfrågorna som en 
del i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och ingår alltid i de skyddsronder som 
genomförs i myndighetens lokaler.

Regeringen har beslutat om en strategi för 
systematisk uppföljning av funktionshinders-
politiken under 2021–2031. Strategin innebär 
att uppföljningen av funktionshinders politiken 
ska genomföras av ett antal angivna myndig-
heter, varav MSB är en av dem. Syftet med strat-
egin är att följa upp funktionshinders politiken 
utifrån det nationella målet. Resultatet av 
uppföljningen ska årligen lämnas till Regerings-
kansliet i respektive myndighets årsredovisning. 
Rapporteringen för 2022 innehåller exempel på 
åtgärder vidtagna under året.

Exempel på åtgärder:

• Myndighetens avdelningar arbetar 
aktivt för att stärka mångfald och 
inkludering. Avdelningarna arbetar 

exempelvis med Respekttrappan som 
adresserar och synliggör normer kopplat 
till funktionsförmåga.

• I våra kommunikationskampanjer 
tänker vi hela tiden nytt för att göra 
informationen mer tillgänglig. I den 
så kallade 16-årskampanjen kan man 
till exempel lyssna till ett ljuddrama 
eller välja att läsa själv i en bok.

• Arbete pågår med att samla och förtydliga 
myndighetens interna tillgänglig hets-
riktlinjer för att förenkla framtida arbete 
med tillgängligt innehåll och utveckling 
av digitala kanaler.

• Myndigheten engagerar resurser med 
funktionsnedsättning som arbets tränar i 
vår verksamhet. Det innebär att vi internt 
behöver fundera över våra möjligheter 
och begränsningar samt göra anpass-
ningar när det gäller deltagandet i vår 
verksamhet om man är funktionsnedsatt.

• Webbplatser med bristande tillgänglighet 
har avvecklats under året. Informationen 
har antingen flyttats till andra webb-
platser med bättre tillgänglighet eller så 
har webbplatsen i sin helhet ersatts av en 
nyutvecklad. Tillgänglighetsanpassning-
en av äldre publikationer är under arbete 
och riktlinjer för det fortsatta arbetet 
med att alla pdf:er på msb.se ska vara 
tillgänglighetsanpassade, tas nu fram.

• Alla nyproduktioner av filmer publiceras 
med undertexter. Ambitionen är också att 
filmen ska gå att förstå med enbart ljud.



125Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2022

Funktionshinderspolitiken

• MSB har börjat integrera tillgänglighets-
perspektivet i sina vägledningar som 
stöder andra aktörer i att utforma och 
bedriva verksamhet inom samhälls-
skydd och beredskap. Ett exempel är 
vägledningen Stabsmetodik – grund, 
där tillgänglighet tas upp som en del av 
att skapa en uthållig stab som till varatar 
medarbetarnas kompetens och förmåga. 
Den/de som ska upprätta en stab upp-

manas att fråga stabsmedlemmarna om 
de har  funktionsvariationer eller särskilda 
behov som staben behöver ta hänsyn till, 
i syfte att kunna anpassa verksamheten 
eller lokalerna i mån av möjlighet.

• För att öka tillgänglighet och delaktighet 
på sikt för MSB en dialog med bland 
andra organisationer inom funktions-
hindersområdet, Post- och telestyrelsen 
samt SOS Alarm.

Bild från kampanjen ”16-årsuppdraget”.
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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 
 högre än budget. Detta förklaras främst av 
ett ökat behov från kunder gällande förtät-
ning men även på grund av högre marknads-
priser. Inget av det balanserade överskottet 
som budgeterats utifrån beslut gällande 
mobil datakommunikation har förbrukats 
under året och förklaras främst av förseningar 
i upphandling.

Under 2022 gjordes en ändring i reglerings-
brevet där anslag 2:9 ap.1 Rakel generation 2 
får användas till investeringar avseende Rakel 
generation 2. Därför finns det endast ett utfall 
och inte någon budget för denna anslagspost.

Investeringar i beredskapstillgångar som avser 
vidmakthållande har ett högre utfall jämfört 
med budget med cirka 24 mnkr.  Ökningen 
är ett netto av högre investeringsutgifter 
för tillgångar som finansieras via anslag 2:4 
Krisberedskap och lägre investeringsutgifter 
finansierade via övrig kreditram. Utfallet för 
beredskapstillgångarna som finansieras via an-
slag 2:4 är totalt 37 mnkr högre än budgeterat.

Med anledning av det förändrade omvärlds-
läget, tilldelade regeringen MSB under pågå-
ende år 2022 extra medel på anslag 2:4 för 
satsningar på befolkningsskyddet. Av de till-
delade 90 mnkr har cirka 41 mnkr av dessa 
använts för inköp av varningssystem (VMA). 
Denna utgift för VMA fanns därmed inte 
med i planeringen när budgetunderlaget för 
2022 lämnades in.

Ledningsplatserna medförde högre utgifter 
än budgeterat med cirka 8 mnkr. Extra till-
delning och satsning skedde för lednings-
platser under året, och då särskilt skyddade 
och mobila ledningsplatser, vilket gett en 
högre investeringsnivå än ursprunglig plan.

Utfallet för sanering/indikering är lägre än 
budgeterat med cirka 11 mnkr vilket till 
största del beror på att det planerade inköpet 
av de indikeringsanalysinstrument, som låg 
till grund för budget på 8 mnkr, inte kan 
levereras förrän 2023.
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Tabell 38. Investeringsplan, tkr

Utfall 2022 Budget 2022 Utfall 2021 Utfall 2020

Anskaffning och utveckling av nya investeringar

Rakel och Rakel generation 2 158 002 108 300 153 814 226 795

Summa utgifter för anskaffning och utveckling 158 002 108 300 153 814 226 795

Varav investeringar i anläggningstillgångar

Maskiner, inventarier och installationer 158 002 108 300 153 814 226 795

Summa varav investeringar i anläggningstillgångar 158 002 108 300 153 814 226 795

Finansiering

Anslag 2:4 Krisberedskap - - 629 -

Anslag 2:9 Rakel generation 2 10 260  -  -  -

Övrig Kreditram (lån i Riksgäldskontoret) 147 742 58 300 153 185 226 795

Övrig finansiering (Balanserat överskott nuvarande Rakel) - 50 000 -  -

Summa finansiering av anskaffning och utveckling 158 002 108 300 153 814 226 795

Vidmakthållande av befintliga investeringar

Beredskapstillgångar 70 238 46 000 32 448 33 242

Summa utgifter för vidmakthållande 70 238 46 000 32 448 33 242

Varav investeringar i anläggningstillgångar

Beredskapstillgångar 70 238 46 000 32 448 33 242

Summa varav investeringar i anläggningstillgångar 70 238 46 000 32 448 33 242

Finansiering

Anslag 2:4 Krisberedskap 67 403 30 000 24 396 17 739

Övrig Kreditram (lån RGK) 2 835 16 000 8 052 15 503

Summa finansiering av vidmakthållande 70 238 46 000 32 448 33 242

Totala utgifter för nyanskaffning utveckling 
och vidmakthållande av investeringar

228 240 154 300 186 262 260 037

Totalt varav investeringar i anläggningstillgångar 228 240 154 300 186 262 260 037
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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 39. Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras, tkr

Ack. resultat 
t.o.m. 2020

Resultat 
2021

Intäkter 
2022

Kostnader 
2022

Resultat 
2022

Ack. resultat 
2022

Offentligrättslig verksamhet

Intyg förare -801 192 7 350 6 253 1 097 488

Summa -801 192 7 350 6 253 1 097 488

Uppdragsverksamhet bestämt ekonomiskt mål

Tekniska system (SGSI) 3 700 -7 893 18 124 26 075 -7 951 -12 144

Tjänsteexport -1 175 -36 5 396 3 883 1 513 302

Internationella insatser -4 100 40 142 810 142 742 68 68

Rakel 337 066 47 924 654 383 609 613 44 770 429 759

Uppdragsutbildning, kost o 
logi m.m. -22 267 -10 160 39 804 34 372 5 432 5 432

Summa 313 223 29 874 860 517 816 685 43 832 423 417

Totalt 312 422 30 066 867 868 822 939 44 929 423 905

Övrig verksamhet  obestämt ekonomiskt mål

Tjänsteexport uppdrag åt EU 11 981

Uppdragsutbildning utförare FHS 7 131

Summa 19 112

Under 2022 har MSB gjort en översyn av styr-
ningen i regleringsbrevet avseende några av de 
avgiftsbelagda  verksamheterna.  Översynen har 
resulterat i att tidigare  avgiftsbelagda verksam-
heten Lagerhållning EU omklassificerats till 
bidragsfinansierad verksamhet och redovisas 
därför inte längre i tabellen ovan.

Verksamheterna Tjänsteexport avseende upp-
drag åt EU och Uppdragsutbildning där FHS 
är utförare har ett obestämt ekonomiskt mål. 
 Tidigare år har dessa verksamheter ingått som 
en del av de avgiftsbelagda verksamheterna. Från 
och med 2022 särredovisas dessa istället under 
anslag och redovisas på egen rad i tabellen ovan.
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I enlighet med Ekonomistyrningsverkets före-
skrifter till 3 kap 2§ förordning (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag redo-
visas endast intäkter för verksamheter med 
obestämt ekonomiskt mål. Ack resultat till och 
med 2020 avseende Tjänsteexport har korri-
gerats med 1 837 tkr motsvarande saldo för 
EU-kurser. I samband med översynen ändra-
des även periodiseringsprincipen för Inter-
nationella insatser avseende semester löne skuld 
och upplupna löner. Saldot för dessa bok-
förings poster ingår inte längre som en del av 
årets resultat utan från och med 2022 period-
iseras en upplupen intäkt med motsvarande 
belopp. Ack resultat till och med 2020 och 
Resultat 2021 har därför korrigerats med 
3 105 tkr respektive 990 tkr. Korrigeringarna 
har gjorts för att få en överensstämmelse med 
jämförelsevärdena i den finansiella delen.

Balanserade underskott till och med 2021 
för Internationella insatser och Uppdrags-
utbildning m.m. har förts om mot förvalt-
ningsanslaget enligt villkor i regleringsbrevet 
2022. 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 2022 med 32 426 tkr för 
Uppdragsutbildning m.m. och 4 061 tkr för 
Internationella insatser (övrig del av under-
skott för insatserna har förts om till en upp-
lupen intäkt motsvarande saldo för semester-
löneskuld och upplupna löner).

I not 2 Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar i den finansiella delen av årsredovis-
ningen uppgår intäkterna för de avgiftsbelagda 
verksamheterna till 868 359 tkr. Skillnaden 
på 18 620 tkr jämfört med ovanstående tabell 
förklaras av att tabellen visar de totala intäk-
terna för verksamheterna, det vill säga även 
finansiella intäkter och intäkter av bidrag. 
Not 2 innehåller endast det som redovisas 
under rubriken Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar i resultaträkningen. De finansiella 
intäkterna uppgår till 42 tkr för Tjänste-
export, 139 tkr för Tjänsteexport uppdrag åt 
EU, 690 tkr för Internationella insatser och 
132 tkr för Rakel. Bidragsintäkterna uppgår 

till 435 tkr för Uppdragsutbildning m.m. 
och 17 182 tkr för Internationella insatser.

Intyg förare
Under 2022 har verksamheten bedrivits med 
gott resultat och har genererat ett överskott 
på 1 097 tkr.

Tekniska system
Under året har SGSI uppgraderats till SGSI 
2.0. Detta innebar ett byte av all infrastruktur 
och en ny arkitektur för nätverket, i stort en 
modernisering för att möta användarnas krav. 
Driftsättning försenades utifrån ett komplext 
omvärldsläge och en utmaning i att koordinera 
de aktörer som berördes av förändringen. Nya 
avgifter och tillväxt i noder kunde därför inte 
genomföras som planerat. Kostnaderna ökade 
något då främst tiden för parallella system blev 
längre än planerat. Utifrån detta blev årets om-
sättning och resultat något lägre än förväntat. 
Prognosen för ekonomi i balans och full kost-
nadstäckning kan eventuellt förskjutas i tid.

Tjänsteexport övrig
Som framgår av texten i anslutning till 
 tabellen ovan särredovisas uppdrag åt 
EU under anslag från och med 2022 och 
därmed också på en egen rad i tabellen. 
Den verksamhet som fortsatt redovisas 
som avgiftsbelagd verksamhet med bestämt 
ekonomiskt mål var under 2022 utbildnings-
uppdrag till holländsk räddningstjänst samt 
Danmark. Efterfrågan har varit hög 2022, 
vilket förklarar avvikelsen mot reglerings brevet 
både vad gäller omsättning och resultat.

Internationella insatser
Omsättningen för internationella insatser 
är beroende av vad som händer i omvärlden 
och påverkas av vilka kris- och katastrof-
situationer som uppstår och i vilken mån 
MSB tillfrågas om att lämna internationellt 
stöd, främst via FN:s humanitära bistånds-
organ. Under året har efterfrågan på inter-
nationella insatser varit hög, främst som en 
följd av kriget i Ukraina.

Ackumulerat resultat avser till största del 
valutakursvinster.
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Rakel
Det som främst förändrats under senare år är 
intäkter, där Rakel haft en relativt hög tillväxt 
i abonnemang och med det ökade intäkter. 
Detta förklarar till största del avvikelsen mot 
budget i regleringsbrevet både för årets resultat 
och för årets intäkter. Kostnaderna har legat 
relativt stabilt över tid utifrån de bedömningar 
som gjorts. Kostnaderna har även finansierats 
från anslag 2:4 Krisberedskap med 27 mnkr 
(redovisas ej i tabellen). Dessa medel avser 
att finansiera lägre abonnemangskostnad för 
kommuner. MSB får balansera det ackumu-
lerade överskottet i Rakel verksamheten i ny 
räkning vilket kommer behövas för framtida 
livs cykelhantering.

Uppdragsutbildning, kost och logi

Avgiftsfinansierad utbildning
Merparten av periodens avgiftsfinansierade 
utbildningar inom krisberedskapsområdet har 
genomförts enligt planering. Under januari 
och februari, 2022 ställdes kurserna överlag 
om till distans på grund av den höga smitt-
spridningen och tveksamhet bland deltagarna 
att resa. Stabsmetodik grund ställdes in på 
grund av för få deltagare men istället öppnades 
för fler platser på stabschefskursen. Söktrycket 
är fortsatt ovanligt lågt på många av avgifts-
utbildningarna, orsaken till det är svår att 
fastställa då flera faktorer sannolikt påverkar 
och fortsatt analys pågår. Trycket på uppdrags-
utbildning är däremot fortsatt högt och MSB 
har haft svårigheter att leverera ytterligare kurser 
inom området stab på grund av resursbrist.

Internat i balans
Första tertialet 2022 påverkades av  pandemin 
och Folke Bernadotteakademin hade  reducerad 
verksamhet under första halvåret vilket påver-
kade beläggningen på Sandö negativt.  Under 
två veckor hade MSB flyktningmottag ning i 
Revinge med två hotell byggnader reserverade 
för ändamålet. Totalt vistades cirka 80 personer 
i Revinge och Migrationsverket debiterades 
för tjänsten.

De nya vidareutbildningarna för räddnings-
ledning startade 2022 med hög beläggning, 

borttagna restriktioner samt flykting-
mottagning är de främsta anledningarna till 
förbättrat resultat. Även verksamheten inom 
tjänsteexport både inom EU och övrig har 
starkt bidragit till resultatet för internat-
verksamheten i Revinge.

Tjänsteexport uppdrag åt EU
MSB:s upphandlade EU verksamhet inom 
tjänsteexport har genomförts enligt plan. Det 
har varit ett intensivt år med mycket arbete för 
att ta igen utbildningsskulden efter pandemin.

Med anledning av oroligheter i östra Europa 
har Modex övningar, som skulle genomföras 
under 2022 flyttats fram till hösten 2023.

MSB har deltagit med anbud till EU:s upp-
handling avseende UCPM-utbildning för 
civilskyddsmekanismen, Lot 1 där THW 
(Tyskland) tog på sig huvudansvar med MSB 
som en av partnerna i konsortiet. KOM 
(kommissionen DG ECHO) accepterade 
 anbudet vilket innebär att MSB har säkrat 
fyra års återkommande utbildningar till Euro-
pas civilskyddsmekanism. Ett viktigt steg för 
att MSB och Sverige ska vara ett aktivt och 
pålitligt medlemsland i Europeiska unionen.

Enligt förändring i regleringsbrevet ska verk-
samheten inom tjänsteexport relaterad till 
EU redovisas under förvaltningsanslaget från 
2022 och överföringen har genomförts.

Uppdragsutbildning utförare 
Försvarshögskolan (FHS)
Utbildningen som FHS har genomfört på 
uppdrag av MSB har blivit fler och avgifterna 
har höjts vilket gör att den budgeterade omsätt-
ningen om 4 500 tkr har ökat till 7 131 tkr.

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

Bild från kampanjen ”Något litet kan betyda allt”.
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Finansiell redovisning
Resultaträkning
Belopp anges i tusentals kronor Not 2022 2021

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag Not 1 1 845 284 1 623 798

Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 883 987 857 064

Intäkter av bidrag Not 3 331 527 203 885

Finansiella intäkter Not 4 8 872 946

Summa verksamhetens intäkter 3 069 670 2 685 693

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal Not 5 -1 138 808 -1 119 593

Kostnader för lokaler Not 6 -216 620 -213 903

Övriga driftkostnader Not 7 -1 378 766 -1 024 201

Finansiella kostnader Not 8 -13 307 -944

Avskrivningar och nedskrivningar Not 9 -330 251 -347 153

Summa verksamhetens kostnader -3 077 752 -2 705 794

Verksamhetsutfall -8 082 -20 101

Transfereringar Not 10

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 591 856 1 215 811

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 3 453 3 026

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag - 119

Lämnade bidrag -1 595 309 -1 219 159

Saldo transfereringar 0 -204

Årets kapitalförändring Not 11 -8 082 -20 305
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Balansräkning
Tillgångar (belopp anges i tusentals kronor) Not 22-12-31 21-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling Not 12 150 1 190

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Not 13 365 214 402 111

Summa immateriella anläggningstillgångar 365 364 403 301

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och annan fast egendom Not 14 1 637 2 431

Förbättringsutgifter på annans fastighet Not 15 48 001 53 327

Maskiner, inventarier, installationer m.m. Not 16 1 042 322 1 073 354

Pågående nyanläggningar Not 17 64 297 42 245

Beredskapstillgångar Not 18 210 108 168 574

Summa materiella anläggningstillgångar 1 366 365 1 339 931

Varulager m.m.

Varulager och förråd Not 19 201 583 154 518

Summa varulager m.m. 201 583 154 518

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar Not 20 10 476 9 126

Fordringar hos andra myndigheter Not 21 94 019 65 044

Övriga kortfristiga fordringar Not 22 1 823 1 068

Summa kortfristiga fordringar 106 318 75 238

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 238 008 237 812

Upplupna bidragsintäkter 100 930 41 729

Övriga upplupna intäkter 4 494 4 388

Summa periodavgränsningsposter Not 23 343 432 283 929

Avräkning med statsverket Not 24 129 476 10 713

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 869 698 729 371

Kassa och bank 6 177 5 501

Summa kassa och bank Not 25 875 875 734 872

Summa tillgångar 3 388 413 3 002 501
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Kapital och skulder (belopp anges i tusentals kronor) Not 22-12-31 21-12-31

Myndighetskapital

Statskapital 303 724 268 840

Balanserad kapitalförändring Not 26 368 976 302 626

Kapitalförändring enligt resultaträkningen Not 11 -8 082 -20 305

Summa myndighetskapital Not 27 664 618 551 161

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 28 393 1 089

Avsättningar för avhjälpande av miljöskador Not 29 10 000 10 000

Övriga avsättningar Not 30 19 688 19 443

Summa avsättningar 30 081 30 532

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret Not 31 186 855 194 531

Övriga krediter i Riksgäldskontoret Not 32 1 186 337 1 256 805

Kortfristiga skulder till andra myndigheter Not 33 83 559 207 717

Leverantörsskulder Not 34 430 603 265 960

Övriga kortfristiga skulder Not 35 10 688 16 013

Summa skulder m.m. 1 898 042 1 941 026

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 429 084 235 415

Oförbrukade bidrag 262 755 85 424

Övriga förutbetalda intäkter 103 833 158 943

Summa periodavgränsningsposter Not 36 795 672 479 782

Summa kapital och skulder 3 388 413 3 002 501
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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 0 519 850 519 850 -235 536 284 314

2:3:2 Ersättning för 
räddnings tjänst m.m. 

Not 38 9 151 37 580 -9 151 37 580 -33 340 4 240

2:4 Krisberedskap 20 746 1 597 788 -7 804 1 610 730 -1 542 513 68 217

2:4:1 Viss internationell 
säker hetsfrämjande och 
humanitär verksamhet

Not 39 8 139 111 241 12 000 -7 804 123 576 -102 773 20 803

2:4:5 Krisberedskap 
och totalförsvar

Not 40 12 607 1 486 547 -12 000 1 487 154 -1 439 740 47 414

2:6:1 Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap

Not 41 58 920 1 578 916 -12 573 1 625 263 -1 593 998 31 265

2:9:1 Rakel Generation 2 Not 42 67 000 67 000 -67 186 -186

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

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

Not 43 8 473 76 000 -6 403 78 070 -76 421 1 649

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:10:1 Klimatanpassning 
– del till MSB

Not 44 4 598 15 500 -4 598 15 500 -9 684 5 816

Summa Not 45 101 888 3 892 634 -40 529 3 953 993 -3 558 678 395 315

Inkomsttitelredovisning (belopp anges i tusentals kronor) Not Beräknat Inkomster

Avräknat mot inkomsttitel

2713 004 Vattenföroreningsavgift m.m. Not 46 - -
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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 4 325

2:4:5 Drift och förvaltning regionala ledningsplatser 24 000 23 305

2:4:5 Åtgärder kommuner extraordinära händelser totalt 359 000 359 000

 - varav 27 mnkr finansiering Rakel 27 000 27 000

2:4:5 Åtgärder regioner extraordinära händelser 45 000 43 087

2:4:5 Kommuners och regioners arbete med civilt försvar totalt 200 000 200 000

 - varav 40 mnkr regioner 40 000 40 000

2:4:5 Uppdrag frivillig försvarsverksamhet, krisberedskap och totalförsvar 80 400 69 939

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

2:6:1 Abonnemangsavgift Rakel 6 855,8 6 855,8

2:6:1 Ersättning ideella organisationer, öka enskildes förmåga 43 000 41 276

2:6:1 Drift och vidmakthållande reservfunktioner inom etermedia 30 000 28 764

2:6:1 Ersättning kommuner grundutbildning för deltidsanställd 
räddningstjänstpersonal

35 000 15 167

2:6:1 Beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor 51 000 49 708

2:6:1 Beredskap och indirekta kostnader internationella insatser Not 41 115 000 106 330

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

2:6:1 Nationellt cybersäkerhetscenter 20 000 8 097

2:6:1 Finansiering underskott uppdragsutbildning m.m., internationella insatser 43 000 36 487

2:9:1 Utveckling och etablering Rakel Generation 2 52 000 51 904

 - varav MSB 30 000 29 904

 - varav Trafikverket 20 000 20 000

 - varav Affärsverket svenska kraftnät 2 000 2 000

Villkor anslag utgiftsområde 7, belopp anges i tusentals kronor

Anslag Avser Villkor Utfall

1:1:41 Insatser inom ramen för FN m.m. 15 500 13 514

Insatser inom ramen för EU 29 500 25 921

Insatser inom ramen för OSSE 10 000 4 856

Annan insatsnära verksamhet 7 000 6 146

Stöd civila krishanteringsinsatser i DAC-länder 16 500 16 287

Förvaltningskostnader 10 500 9 696



138 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2022

Finansiell redovisning

Bemyndiganderedovisning

Anslag/post 
(belopp anges i 
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Utestående åtagandenas fördelning per år

År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027 År 2028

2:2:2 Förebyggande 
åtgärder mot 
jordskred och 
andra natur-
olyckor

Not 47 480 000 25 775 164 034 5 773 106 231 37 620 - 14 410 -

2:4:5 Krisberedskap 
och totalförsvar

Not 48 1 870 000 1 164 189 667 809 470 912 145 707 35 314 10 332 5 544 -

 - Kommunala 
ledningsplatser

30 210 34 901 24 754 10 147 - - - -

 - Räddnings-
centraler

35 773 17 794 13 659 4 135 - - - -

 - Centrala 
myndigheter

- 7 900 4 500 3 400 - - - -

 - Skyddade och 
alternativa 
ledningsplatser

16 519 89 709 45 409 34 100 10 200 - - -

 - Samverkans-
centraler

9 305 3 305 3 305 - - - - -

 - Bidrag 
myndigheter

385 748 273 430 233 228 40 202 - - - -

 - Kommuner och 
Regioner

480 000 0 - - - - - -

 - Frivilliga 
Försvars-
organisationer 
(FFO)

- 62 362 62 362 - - - - -

 - Forskning 206 634 178 408 83 695 53 723 25 114 10 332 5 544 -

Totalt 2 350 000 1 189 964 831 843 476 685 251 938 72 934 10 332 19 954 -
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 Tabellen fortsätter!

Finansieringsanalys
Belopp anges i tusentals kronor Not 2022 2021

Drift

Kostnader Not 49 -2 738 192 -2 356 241

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 845 284 1 623 798

Intäkter av avgifter och ersättningar Not 50 883 913 856 720

Intäkter av bidrag Not 50 331 527 203 885

Övriga intäkter 8 872 946

Summa medel som tillförts för 
finansiering av drift

3 069 595 2 685 349

Förändring av myndighetskapital hänförbar 
reglering balanserad kapitalförändring

Not 51 33 045 1 837

Ökning av lager -47 066 -64 753

Ökning av kortfristiga fordringar Not 50 -92 699 3 246

Ökning av kortfristiga skulder Not 50 356 853 435 879

Kassaflöde till drift 581 537 705 317

Investeringar

Investering i materiella tillgångar -261 954 -211 308

Investering i immateriella tillgångar -66 799 -100 985

Summa investeringsutgifter -328 753 -312 293

Finansiering av investeringar Not 52

Lån från Riksgäldskontoret 177 390 221 553

 - amorteringar -255 535 -290 096

Ökning av statskapital med medel som 
erhållits från statens budget

85 051 39 290

Försäljning av anläggningstillgångar 75 344

Summa medel som tillförts för finansiering 
av investeringar

6 982 -28 909

Kassaflöde till investeringar -321 771 -341 202
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Belopp anges i tusentals kronor Not 2022 2021

Transfereringsverksamhet

Lämnade bidrag -1 595 309 -1 219 159

Förändring lång- och kortfristiga fordringar 
och skulder

204

Utbetalningar i transfereringsverksamhet  -1 595 309  -1 218 956

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag

1 591 856 1 215 811

Medel som erhållits från andra myndigheter 
för finansiering av bidrag

3 453 3 026

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 119

Summa medel som tillförts för finansiering 
av transfereringsverksamhet

1 595 309 1 218 956

Kassaflöde från transfereringsverksamhet 0 0

Förändring av likvida medel 259 765 364 115

Specifikation av förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början 745 585 381 470

Ökning av kassa och bank 676 -8 908

Ökning av tillgodohavande hos 
Riksgäldskontoret

140 327 386 053

Ökning av avräkning med statsverket 118 763 -13 029

Summa förändring av likvida medel 259 765 364 115

Likvida medel vid årets slut 1 005 351 745 585
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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 
av rundningar 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 och 
medicinskt lager samt rescEU shelter värde-
ras till anskaffningspris enligt principen för 
vägd genomsnittsberäkning.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringar och skulder upptas till belopp var-
med 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-
tags fall i enlighet med Ekonomistyrnings-
verkets (ESV) allmänna råd till 4 kap.1 § 
förordning (2000:605) om  årsredovisning 
och budgetunderlag. För transfereringar 
finns ingen fastställd beloppsgräns, en bedöm-
ning 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 30 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 
 an skaffningsvärdet 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. I de fall leverans har skett och till-
gången är klar att tas i bruk innan faktura 
erhållits sker aktivering utifrån inköpsorder. 
Ej driftsatta tillgångar redovisas som pågående 
nyanläggning. För lånefinansierade anläggnings-
tillgångar sker upplåning hos Riksgälds kontoret 
till hela det aktiverade anskaffningsvärdet 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  fördelar 
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 
anläggningstillgången.
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De utgifter för utveckling som MSB har innan 
samtliga ovanstående förhållanden föreligger 
ingår inte i anskaffningsvärdet. Utgifter för 
forskning, förstudier eller utbildning ingår 
inte i anskaffningsvärdet.

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 
radio kommunikations  utrustning 
Rakel

5, 10, 15 år

Ledningsplatser 15 år

Växlar och övrig  immateriell radio-
kommunikations utrustning Rakel

5, 10 år 

Sambandsutrustning 5 år

Licenser och övrig 
mjukvara Rakel

5 år 

Övriga beredskapstillgångar 5, 15, 20 år

MSB tillhandahåller Rakel, som är ett natio-
nellt kommunikationssystem för samverkan 
och ledning och som består av både materi-
ella och immateriella anläggningstillgångar. 
Inom staten består immateriella anläggnings-
tillgångar till stor del av egenutvecklade 
dataprogram och förvärvade licenser för 
data program, vilket i normalfallet har en eko-
nomisk livslängd på 5 år. En stor del av MSB:s 
immateriella  anläggningstillgångar består av 
växlar, som ingår som en del i Rakelsystemet. 
Växlarna kan inte jämföras med traditionella 
immateriella anläggningstillgångar inom staten. 
Den ekonomiska livslängden för växlarna 
har därför av MSB i huvudsak bedömts vara 
10 år. Från 2022 bedöms den ekonomiska 
livslängden i vissa fall även vara 5 år. 

Lån verksamhetsinvesteringar 
Enligt 2 kap. 2 § kapitalförsörjningsförord-
ningen (2011:210) får inte det samlade lånet 
för verk sam hets investeringar 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 2022 per november månads utfall. 
En avstämning gjordes den 27 december, där 
nettoförändringen av bokfört värde utgjorde 
en avvikelse på endast 4,7 % av upptagna lån. 
Ingen ny lånereglering gjordes därför. Vid den 
slutliga avstämningen 2022 uppgick avvikelsen 
mellan bokfört värde och lån till 9,4 % och beror 
på sena fakturor och bokslutstransaktioner.

Redovisning av lager och anläggnings-
tillgångar där finansiering erhålls från EU
Verksamheterna Strategic Warehouse, EU:s 
beredskapslager för sjukvårdsmateriel (medi-
cinskt lager) samt rescEU shelter finansieras 
med  bidrag från EU. EU finansierar utgifter 
för inköp till lager och inköp av anläggnings-
tillgångar. Tillgångarna redovisas i myndighetens 
balansräkning. Kostnad för tillgångarna uppstår 
först vid utförbrukning från lager respektive 
avskrivning av anläggningstillgångar. Lager-
saldo och bokfört värde på anläggningstillgångar 
redovisas därför som en upplupen kostnad i 
samband med bokslut. Den upplupna kostna-
den återförs i takt med att kostnader uppstår.

Inventering av anläggningstillgångar
Inventering ska ske vid behov eller minst 
vart tredje år enligt MSB:s interna regelverk. 
Ledningsplatser, Rakel och varningsmateriel 
inventeras löpande. Det görs även löpande 
kompletterande kontroller för att säkerställa 
att anläggningsregistret och redovisningen 
av anläggningstillgångarna i allt väsentligt 
är rätt visande. Under 2022 har inventering 
genomförts för alla anläggningstillgångar. Vid 
inventeringen har ett stort antal utrangeringar 
skett vilket framgår av noterna till anläggnings-
tillgångarna och förklarar skillnaden mellan åren 
för årets utrangering/försäljning. Då i princip 
alla utrangerade tillgångar haft restvärde noll har 
utrangeringarna inte varit resultatpåverkande.
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Anslagsfinansiering av underskott i 
verksamheterna Uppdragsutbildning 
m.m. och Internationella insatser

Det ackumulerade underskottet per 2021 för 
verksamheterna Uppdragsutbildning m.m. 
och Internationella insatser har finansierats 
med an slag i enlighet med villkor 10  under 
anslag 2:6 ap.1 MSB i regleringsbrevet 2022. 
Det totala underskottet var 38 602 tkr. Den 
del som har finansierats med anslag  uppgår till 
36 487 tkr. Resterande belopp på 2 115 tkr av-
ser del av balanserat underskott i Internationella 
insatser motsvarande saldo för semester löne-
skuld och upplupna löner. Från och med 2022 
ska detta saldo inte ingå som en del av kapital-
förändringen, istället ska  motsvarande belopp 
pe ri odiseras. Belopp 2 115 tkr har därför förts om 
till upp lupen intäkt. Se vidare under nästa rubrik.

Eftersom balanserat underskott avser tidigare 
års utfall har omföring gjorts i balansräkningen 
mellan avräkning anslag, upplupen intäkt och 
balanserad kapitalförändring. Detta kommen-
teras även i not 1, 23, 26 och 27.

Ändrade redovisningsprinciper med 
anledning av översyn avgiftsbelagd 
verksamhet
Regeringens styrning av vissa av de avgifts-
belagda verksamheterna har på efterfrågan 
från MSB justerats under året. Förändringen 
gjordes som en följd av ESV:s yttrande över 
det avgiftssamråd som MSB lämnade in 2021. 
ESV noterade att MSB redovisade avgifts-
belagd verksamhet med obestämt ekonomiskt 
mål som en del av den avgiftsbelagda verksam-
heten istället för under anslag.

De verksamheter som omfattas av den föränd-
rade styrningen är lagerhållning EU avseende 
Strategic warehouse och beredskapslager för 
sjukvårdsmateriel (medicinskt lager). Dessa 
verksamheter ska från och med 2022 redovisas 
som bidragsfinansierade verksamheter, då de 
i sin redovisningsmässiga hantering är att likna 
vid övriga traditionella bidrags finansierade EU- 
projekt. För bidragsfinansierade verksamheter 
bokförs ingen kapitalförändring, istället period-
iseras saldo löpande och en slutreglering sker 
först i samband med projektavslut. Med anled-

ning av detta har jämförelsevärdena för 2021 
räknats om i resultaträkning, balans räkning, 
finansierings analys och sammanställning 
vä sent liga uppgifter. Sammanfattningsvis inne-
bär korrigeringarna att utfall redovisas under 
intäkter av bidrag istället för som tidigare intäk-
ter av avgifter och andra  ersättningar samt årets 
kapitalförändring vad gäller resultat räkningen. 
I balansräkningen redovisas utfall som upplupna 
bidragsintäkter och oförbrukade bidrag istället 
för som tidigare övriga upplupna intäkter, övriga 
förutbetalda intäkter samt kapitalförändring.

De nya lagren som tillkommit 2022 inom 
verksamheten lagerhållning EU (rescEU shelter 
och rescEU shelter winter) redovisas redan från 
början som bidragsfinansierade verksamheter.

Styrningen kring obestämt ekonomiskt mål 
behålls för uppdrag åt EU som bedrivs inom 
ramen för tjänsteexport samt utbildning där 
FHS är utförare inom ramen för uppdrags-
utbildning. Från och med 2022 särredovisas 
detta under anslag istället för som tidigare 
som en del av avgiftsbelagd verksamhet.

Verksamheten internationella insatser har ett 
bestämt ekonomiskt mål och kommenterades 
inte i ESV:s avgiftssamråd. Det  ekonomiska 
målet innebär att direkta kostnader ska finan-
sieras med avgifter. MSB har löpande redovisat 
förändring av semesterlöneskuld och upplup na 
löner som en del av årligt resultat och därmed 
även som en del av balanserad kapitalföränd-
ring. Finansiären ersätter inte för semester löne -
skuld och upplupna löner utan endast för 
faktiska direkta kostnader som exempelvis 
semester ersättning eller utbetalning av inne-
stående semesterdagar. Eftersom ersättning för 
faktiska personalkostnader erhålls först senast i 
samband med projektavslut kommer semester-
löne skuld och upplupna löner från och med 
2022 inte vara en del av det årliga resultatet. 
Istället bokförs ett motsvarande belopp som 
en upplupen intäkt. Med anledning av detta 
har jämförelse värden för 2021 räknats om. 

Omräkning av jämförelsevärden kommenteras 
i not 2, 3, 11, 23, 26, 27, 36, 50 samt i anslut-
ning till sammanställning väsentliga uppgifter. 
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Undantag från ekonomiadministrativa 
regelverket 
Av MSB:s regleringsbrev 2022 framgår följ-
ande undantag från ekonomiadministrativa 
regelverket. 

1. Anläggningstillgång som finansieras 
från anslag 2:4 Krisberedskap är undan-
tagna från kravet på lånefinansiering i 
2 kap.1 § kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:2010). Detta undantag gäller 
även för de anläggningstillgångar som 
övriga myndigheter anskaffar och som 
finansieras 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 räddningstjänst materiel 
för höjd beredskap får skänkas bort till 
kommuner, ideella organisationer och 
myndigheter. Överlåtelsen får göras med 
undantag från krav på affärs mässig het 
i 7 § förordning (1996:1191) om över-
låtelse 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 om-
fattar 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 pe ri odiserade kostnaden ska 
finansieras med avgiftsintäkter för Rakel. 
 Vidare får uppförande och förvaltning 
av master med tillhörande teknisk ut-
rustning inom Rakelverksamheten enligt 
16 § förordningen (2008:1002) med 
instruktion för MSB genomföras utan 
hinder av förordningen (1993:527) om 
förvaltning av statliga fastigheter m.m.

4. Internationella insatser enligt 8 eller 
9 §§ förordning (2008:1002) med in-
struktion för Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap som inbegriper att 
på uppdrag av annan uppföra och över-
låta fast egendom får genomföras utan 
hinder av förordning (1993:527) om 
förvaltning av statliga fastigheter m.m. 
eller förordning (1996:1190) om över-
låtelse av statens fasta egendom m.m.

5. MSB får i likhet med fastighetsförval-
tande myndigheter enligt förordningen 
(1993:527) om förvaltning av statliga 
fastigheter m.m. bedriva fastighetsför-
valtningen inom utbildningsverksam-
heten i Revinge avseende byggnaderna 
Osby (lektionssal och omklädningsrum), 
Kallgarage 1, Kallgarage 2, Carport, 
Lastbils- och bussgarage, Lektionssal 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 (2011:210) 

8. Anläggningstillgångar som anskaffas 
för uppdraget att planera och för bereda 
 vidare utveckling och etablering av 
 Rakel Generation 2 och där finansiering 
sker från anslag 2:9 ap.1 Rakel Gene-
ration 2 är undantagna från kravet på 
lånefinansiering i 2 kap. 1 § kapital-
försörjnings förordningen (2011:210). 
Detta undantag gäller även för de 
anläggningstillgångar som övriga myn-
digheter anskaffar och som finansieras 
från anslag 2.9 ap.1 Rakel Generation 2.
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Not 1

Intäkter av anslag 2022 2021

1 845 284 1 623 798

Ökningen 2022 beror bl.a. på att MSB under 
året fått höjning av anslagsnivån för flera anslag 
p.g.a. av händelserna i Ukraina, satsning på 
civilt försvar och kommunikationssatsning 
med anledning av pandemin m.m. En annan 
förklaring är ett nytt anslag, 2:9 ap.1 Rakel 
Generation 2, som bland annat ska användas 
för planering och vidare utveckling av den 
nya generationens Rakel. Se vidare noterna 
till anslagsredovisningen.

Redovisade nettoutgifter i anslagsredovisningen 
överensstämmer inte med intäkter av anslag i 
resultaträkningen bl.a. beroende på att MSB 
även har anslagspåverkande poster i trans-
fereringsavsnittet. Redovisade nettoutgifter i 
anslagsredovisningen uppgår till 3 558 678 tkr.  
Resultaträkningens poster Intäkter av anslag 
respektive Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag uppgår till 
1 845 284 tkr resp 1 591 856 tkr. Skillnaden 
mot anslagsredovisningen är 121 538 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 85 051 tkr 2022. Under 
året har även ackumulerat underskott t.o.m. 
2021 för de avgiftsbelagda verksamheterna 
Uppdragsutbildning m.m. och Internationella 
insatser förts om mot förvaltningsanslaget med 
32 426 tkr resp 4 061 tkr, totalt 36 487 tkr. 
Se vidare inledning i den finansiella delen.

Not 2

Intäkter av avgifter och 
andra ersättningar 2022 2021

Intäkter enligt 4 § 
avgiftsförordningen

15 520 16 937

Intäkter enligt 15 § 
avgiftsförordningen

9 21

Intäkter enligt 6 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen

14 55

Övriga intäkter i verksamheten 84 349

Intäkter per avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsverksamhet

Uppdragsutbildning m.m. 39 369 23 437

Uppdragsutbildning utförare FHS 7 131 3 556

Tekniska system (SGSI) 18 124 13 809

Tjänsteexport 5 354 2 615

Tjänsteexport uppdrag åt EU 11 842 1 990

Internationella insatser 124 938 164 592

Rakel 654 251 622 338

Offentligrättslig verksamhet

Intyg förare 7 350 7 365

Summa intäkter för 
avgiftsbelagd verksamhet

868 359 839 702

Summa 883 987 857 064

De avgiftsbelagda verksamheterna kommen-
teras mer i resultatredovisningen i avsnitt 
Särskild återrapportering. I not 2 redovisas 
de intäkter som klassificeras som intäkter av 
avgifter och andra ersättningar. Inom de av-
giftsbelagda 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, d.v.s. inte enbart dem i 
not 2. Från och med 2022 redovisas Strategic 
warehouse och beredskapslagret för sjukvårds-
materiel som bidragsfinansierad verksamhet. 
Jämförelsevärdet för 2021 har därför minskats 
med 138 021 tkr, se vidare not 3.

Från och med 2022 ska semesterlöneskuld och 
upplupen lön för Internationella insatser perio-
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diseras med motsvarande upplupen intäkt istället 
för att som tidigare ingå i kapitalförändringen. 
Jämförelsevärdet för 2021 har därför minskats 
med 990 tkr, se vidare not 11. Totalt har jämfö-
relsevärdet för 2021 minskats med 139 011 tkr.

Tjänsteexport som avser uppdrag åt EU och 
uppdragsutbildning där FHS är utförare är av-
giftsbelagd verksamhet med obestämt ekono-
miskt mål. Tidigare år har dessa verksamheter 
ingått som en del av den övriga avgifts belagda 
verksamheten. Från och med 2022 sär redo-
visas verksamheterna istället under anslag. En 
korrigering av jämförelsevärdet för 2021 har 
därför gjorts med motsvarande uppdelning. 

Se vidare inledning till den finansiella delen 
vad avser översyn avgiftsbelagd verksamhet.

Not 3

Intäkter av bidrag 2022 2021

Arbetsförmedlingen 1 291 1 506

Kammarkollegiet 1 110 500

Migrationsverket - 707

Myndigheten för digital förvaltning 2 300 1 603

Naturvårdsverket 6 750 -

Polismyndigheten 672 -

Sida 21 3 066

Övriga statliga myndigheter 399 443

Bidrag från EU 318 538 195 949

Övriga bidrag 446 111

Summa 331 527 203 885

Under 2022 har MSB haft uppdraget att 
eta blera en förvaltningsgemensam digital infra-
struktur för informationsutbyte inom den 
offentliga förvaltningen. Medel för detta rekvi-
reras från Myndigheten för digital förvaltning.

Medlen från Kammarkollegiet 2022 avser 
dels ett uppdrag för kunskapslyft kring barns 
rättigheter dels ett uppdrag inom området 
psykisk ohälsa och suicidprevention.

Medlen från Naturvårdsverket avser två upp-
drag att stödja kommunal räddningstjänst dels 
att begränsa miljöpåverkan i samband med 
räddningsinsatser dels att minska risken för att 
skumvätskor som finns hos räddningstjänsterna 
och som innehåller PFAS sprids i miljön genom 
att samordna omhändertagandet av dessa.

Vad gäller skillnaden för Sida avslutades två 
projekt 2021 avseende sekunderingar av 
svenska tjänstemän till EEAS StratCom. 

Ökningen 2022 för bidrag från EU avser ett nytt 
uppdrag inom lagerhållning åt EU vad gäller att 
kunna tillhandahålla tillfälliga nöd boenden 
med anledning av händelserna i  Ukraina 
 (rescEU shelter och rescEU shelter winter). 

Från och med 2022 redovisas Strategic ware-
house och beredskapslagret för sjukvårds-
materiel som bidragsfinansierad verksamhet. 
Jämförelsevärdet för 2021 har därför ökats med 
138 021 tkr, se vidare not 2. För pågående 
projekt i bidragsfinansierad verksamhet perio-
diseras saldo löpande till dess att reglering sker 
i samband med projektavslut. Jämförelsevärdet 
för 2021 korrigeras därför med belopp mot-
svarande årets resultat 2021 för Strategic ware-
house, 2 256 tkr (minskar intäkter av bidrag) 
se vidare not 11. Totalt har jämförelse värdet 
för 2021 ökats med 135 765 tkr.

Se vidare inledning till den finansiella delen 
vad avser översyn avgiftsbelagd verksamhet.

Not 4

Finansiella intäkter 2022 2021

Ränteintäkter på räntekonto 5 838 -

Ränteintäkter på fordringar m.m. 54 3

Valutakursdifferens 2 980 943

Summa 8 872 946

Under 2021 var styrräntan noll procent. 
 Under 2022 har räntan höjts successivt, 
 vilket förklarar skillnaden mellan åren vad 
avser ränteintäkter på räntekonto. 
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Skillnaden för valutakursdifferenser beror i hu-
vudsak på större valutakursvinster 2022 i avgifts-
belagda och bidragsfinansierade verksamheter.

Not 5

Kostnader för personal 2022 2021

Löner och arvoden -719 281 -706 579

Förändring av 
semesterlöneskuld

964 -2 541

Övriga ersättningar -14 864 -8 690

Arbetsgivar- och 
pensionsavgifter

-385 685 -380 930

Övriga personalkostnader -19 942 -20 853

Summa -1 138 808 -1 119 593

Tidigare år har restidsersättning redovisats på 
grundlönekonton. Från och med 2022 har ett 
eget konto lagts upp under övrig ersättning. 
Detta förklarar större delen av skillnaden 
mellan åren för övriga ersättningar (har inte 
varit möjligt att korrigera jämförelse värden). 
En annan förklaring till ökningen är högre 
belopp i utbetalda traktamenten. 

MSB:s lönekostnader, exklusive arbetsgivar-
avgifter, pensionspremier och andra avgifter 
enligt lag och avtal (summan av utfallet på 
S-koderna 4111–4119) uppgår till 724 600 tkr. 
MSB:s kostnader avseende arvoden till styrelse, 
kommittéer m.m. uppgår till 45 tkr (summan 
av utfallet på S-koderna 4112 och 4118).

Not 6

Kostnader för lokaler 2022 2021

-216 620 -213 903

Skillnaden mellan åren beror framför allt på 
ökade elkostnader 2022.

Not 7

Övriga driftkostnader 2022 2021

-1 378 766 -1 024 201

Skillnaden mellan åren har flera olika för-
klaringar bl.a. att MSB under året fått höjda 
anslagsnivåer för att kunna bedriva utökad 

verksamhet p.g.a. av händelserna i Ukraina 
men även för att kunna göra satsningar på 
civilt försvar och informationssatsning med 
anledning av pandemin. Vi har också fått 
bidragsmedel från EU för att kunna tillhanda-
hålla tillfälliga nödboenden med anledning 
av situationen i Ukraina (rescEU shelter och 
rescEU shelter winter). Den avgifts finansierade 
verksamheten Rakel har ökat sin omsättning, 
samtidigt som ett nytt anslag, 2:9 ap.1 Rakel 
Generation 2, har tillkommit för finansiering 
av förberedelse inför nästa generations Rakel.

Not 8

Finansiella kostnader 2022 2021

Räntekostnader lån RGK -10 848 -

Övriga räntekostnader -155 -332

Valutakursdifferens -2 277 -610

Övriga finansiella kostnader -27 -2

Summa -13 307 -944

Under 2021 var styrräntan noll procent. 
Räntenivån har successivt höjts under 2022, 
vilket medfört en räntekostnad för de låne-
finansierade anläggningstillgångarna.

För valutakursdifferenser är skillnaden mellan 
åren framför allt hänförlig till större valutakurs-
differenser i de avgiftsbelagda verksamheterna 
Rakel och Internationella insatser.

Not 9

Avskrivningar 2022 2021

Immateriella tillgångar -94 706 -96 464

Maskiner, inventarier, 
installationer m.m.

-206 841 -213 644

Beredskapstillgångar -28 704 -37 045

Summa -330 251 -347 153

Avskrivningarna för beredskapstillgångarna är 
lägre jämfört med föregående år. Detta beror 
på att det förra året fanns en avskrivnings-
kostnad på cirka 8 mnkr för en anläggnings-
grupp inom varningsmateriel. Motsvarande 
avskrivningskostnad finns inte under 2022 
då investeringen i sin helhet skrevs av 2021.
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Not 10

Transfereringar 2022 2021

Medel från statens 
budget för fin. bidrag

1 591 856 1 215 811

Medel från myndigheter 
för fin. bidrag 

3 453 3 026

Övriga erhållna medel 
för fin. bidrag 

- 119

Lämnade bidrag

Anslag 2:2 ap.2 
Förebyggande åtgärder 
mot jordskred m.m.

-235 536 -24 850

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

-33 340 -18 429

Anslag 2:4 ap.5 Krisbered-
skap och totalförsvar

-1 147 933 -1 042 454

Anslag 2:6 ap.1 Myndig-
heten för samhällsskydd 
och beredskap

-153 047 -130 078

Anslag 2:9 ap.1 Rakel 
Generation 2

-22 000 -

Vidareförmedling medel 
forskningsprojekt

-3 453 -3 026

Vidareförmedling medel 
EU-projekt 

- -119

Periodisering bidrag, 
ej anslagsavräknat 

- -204

Summa lämnade bidrag -1 595 309 -1 219 159

Saldo transfereringar 0 -204

Medel från myndigheter för finansiering av 
bidrag kommer från Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(FORMAS) som är medfinansiär i forsknings-
projekt. Merparten av medlen har sedan vidare-
förmedlats till andra statliga myndigheter.

Tilldelningen för anslag 2:2 ap.2  Förebyggande 
åtgärder mot jordskred m.m. höjdes från 
25 mnkr 2021 till 520 mnkr 2022, se vidare 
not 37 om anslagsutfallet. Utfallet för anslag 
2:3 ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m. 
är helt beroende av de händelser som inträffar 
och tidpunkten för inkommen ansökan som 
ger rätt till ersättning från anslaget, se  vidare 
not 38 om anslagsutfallet. Ökningen för anslag 
2:4 ap.5 Krisberedskap och totalförsvar är 
framför allt hänförlig till bidrag som  betalas 
ut till kommuner och regioner för deras arbete 

vid extraordinära händelser och civilt försvar, 
se vidare not 40. Ökning av lämnade bidrag 
för anslag 2:6 ap.1 Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap är bl.a. hän förlig till 
bidrag som betalas ut till ideella organisationer, 
Högstbeloppet är tillfälligt höjt till 43 mnkr 
2022 (2021 var det 33 mnkr). Anslag 2:9 ap.1 
Rakel Generation 2 är nytt från 2022 och 
där har bidrag betalats ut till Trafikverket och 
Affärsverket svenska kraftnät.

Not 11

Årets kapitalförändring 2022 2021

Kostnader/intäkter som påverkat resultaträkningen 
i anslagsfinansierad verksamhet men som inte 
anslagsavräknats

Reaförlust anslagsfinansierade 
anläggningstillgångar

-9 554 -

Avskrivningar anslags-
finansierade anläggningar

-43 457 -50 167

Återföring periodisering bidrag - -204

Summa -53 011 -50 371

Över-/underskott i den avgiftsfinansierade 
delen av verksamheten

Uppdragsutbildning m.m. 5 432 -10 160

Intyg förare 1 097 192

Tekniska system (SGSI) -7 951 -7 893

Tjänsteexport 1 513 -36

Internationella insatser 68 40

Rakel 44 770 47 924

Summa avgiftsfinansierad 
verksamhet

44 929 30 066

Årets kapitalförändring -8 082 -20 305

Resultatet för de avgiftsbelagda verksamheter-
na kommenteras mer i resultatredovisningen 
under avsnitt Särskild återrapportering.

Jämförelsevärdet för 2021 har korrigerats med 
2 256 tkr då Strategic warehouse har omklassi-
ficerats till bidragsfinansierad verksamhet från 
2022 och ska därför inte längre redovisa en 
årlig kapitalförändring, se vidare not 3. Jäm-
förelsevärdet för 2021 har även korrigerats för 
Internationella insatser med 990 tkr. Beloppet 
motsvarar saldot för semesterlöneskuld och 
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upplupna löner. Från och med 2022 ska detta 
inte vara en del av årets resultat, istället bokförs 
en upplupen intäkt med motsvarande belopp, 
se vidare not 2. Båda beloppen avsåg överskott 
i verksamheterna 2021 och när  jämförelsevärdet 
korrigeras innebär detta att årets underskott 
2021 ökar med totalt 3 246 tkr till -20 305 tkr.

Se även inledning till den finansiella delen 
vad avser översyn avgiftsbelagd verksamhet.

Not 12

Balanserade utgifter 
för utveckling 22-12-31 21-12-31

IB anskaffningsvärde 25 473 27 821

Årets utrangering/försäljning -9 768 -2 348

UB anskaffningsvärde 15 705 25 473

IB ackumulerade avskrivningar -24 283 -25 591

Årets avskrivning -1 040 -1 040

Årets utrangering/försäljning 9 768 2 348

UB ackumulerade avskrivningar -15 555 -24 283

Bokfört värde 150 1 190

Not 13

Rättigheter och andra imma-
teriella anläggningstillgångar 22-12-31 21-12-31

IB anskaffningsvärde 897 080 894 548

Årets anskaffning 66 799 100 985

Årets utrangering/försäljning -191 138 -97 977

UB anskaffningsvärde 772 741 897 556

IB ackumulerade avskrivningar -495 446 -497 119

Årets avskrivning -93 666 -95 150

Årets utrangering/försäljning 181 585 96 823

UB ackumulerade avskrivningar -407 527 -495 446

Bokfört värde 365 214 402 111

Skillnaden på 476 tkr mellan UB anskaffnings-
värde 2021 och IB anskaffningsvärde 2022 beror 
på korrigering av investeringar mellan immate-
riella och materiella tillgångar i Rakelverksam-
heten. Motsvarande differens finns i not 16.

Not 14

Byggnader, mark och 
annan fast egendom 22-12-31 21-12-31

IB anskaffningsvärde 11 188 11 188

UB anskaffningsvärde 11 188 11 188

IB ackumulerade avskrivningar -8 757 -7 963

Årets avskrivning -794 -794

UB ackumulerade avskrivningar -9 551 -8 757

Bokfört värde 1 637 2 431

Not 15

Förbättringsutgifter 
på annans fastighet 22-12-31 21-12-31

IB anskaffningsvärde 203 331 199 252

Årets anskaffning 11 705 8 598

Årets utrangering/försäljning -34 834 -4 519

UB anskaffningsvärde 180 203 203 331

IB ackumulerade avskrivningar -150 004 -138 297

Årets avskrivning -17 031 -16 226

Årets utrangering/försäljning 34 834 4 519

UB ackumulerade 
avskrivningar

-132 202 -150 004

Bokfört värde 48 001 53 327

Not 16

Maskiner, inventarier, 
installationer m.m. 22-12-31 21-12-31

IB anskaffningsvärde 2 661 792 2 459 757

Årets anskaffning 119 126 132 417

Årets utrangering/försäljning -451 929 -13 473

Överföringar från pågående 23 462 83 773

UB anskaffningsvärde 2 352 451 2 662 474

IB ackumulerade 
avskrivningar

-1 588 048 -1 405 671

Årets avskrivning -173 644 -196 437

Årets utrangering/försäljning 451 564 12 989

UB ackumulerade 
avskrivningar

-1 310 128 -1 589 119

Bokfört värde 1 042 322 1 073 354
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Skillnaden på 682 tkr mellan UB anskaffnings-
värde 2021 och IB anskaffningsvärde 2022 
beror dels på korrigering av investeringar 
mellan immateriella och materiella tillgångar 
i Rakelverksamheten (476 tkr) dels på över-
föring av investeringar till Myndigheten för 
psykologiskt försvar (-1 158 tkr). 

Skillnaden mellan UB ackumlerade avskriv-
ningar 2021 och IB ackumulerade avskrivningar 
2022 på 1 071 tkr beror på ovan nämnda 
överföring av investeringar till Myndigheten 
för psykologiskt försvar. Bokföring vid över-
föring av investeringar mellan myndigheter 
görs direkt på IB-konton och ska inte ses som 
en försäljning. Differensen mellan -1 158 tkr 
och 1 071 tkr på 87 tkr motsvarar restvärdet 
av de överförda tillgångarna.

Not 17

Pågående nyanläggningar 22-12-31 21-12-31

IB anskaffningsvärde 42 245 89 593

Årets anskaffning 60 885 37 845

Överföring från pågående -23 462 -83 773

Årets nedskrivningar -15 371 -1 420

UB anskaffningsvärde 64 297 42 245

Saldo för pågående nyanläggningar har ökat jäm-
fört med förra året. Årets anskaffning är  högre 
och överföring från pågående är lägre. Under 2022 
har det varit större utgifter för investeringar sent 
under året och som inte blir färdigställda förrän 
kommande år. Under 2021 var det fler anlägg-
ningar inom Rakelverksamheten som färdig-
ställdes under året jämfört med 2022, vilket 
förklarar skillnaden för överföring från pågående.

Merparten av årets nedskrivningar avser Rakel. 
Vid genomgång av pågående nyanläggningar 
justerades utgifter för tidigare år då dessa inte 
längre bedöms vara en del av investeringen.

Not 18

Beredskapstillgångar 22-12-31 21-12-31

Varningsmateriel anslag 2:6 lån

IB anskaffningsvärde 345 220 335 132

Årets anskaffning 2 787 7 501

Överföring från pågående 550 2 587

UB anskaffningsvärde 348 557 345 220

IB ackumulerad avskrivning -253 666 -235 780

Årets avskrivning -16 892 -17 886

UB ackumulerade avskrivningar -270 558 -253 666

Bokfört värde 77 999 91 554

Sambandsutrustning

IB anskaffningsvärde 1 143 1 143

Årets utrangering/försäljning -50 -

UB anskaffningsvärde 1 093 1 143

IB ackumulerad avskrivning -1 143 -1 143

Årets utrangering/försäljning 50 -

UB ackumulerade avskrivningar -1 093 -1 143

Bokfört värde 0 0

Ledningsplatser

IB anskaffningsvärde 285 370 273 514

Årets anskaffning 9 562 7 811

Överföring från pågående 8 606 5 613

Årets utrangering/försäljning -4 675 -1 568

UB anskaffningsvärde 298 863 285 370

IB ackumulerade avskrivningar -240 469 -237 157

Årets avskrivning -5 921 -4 880

Årets utrangering/försäljning 4 675 1 568

UB ackumulerade avskrivningar -241 715 -240 469

Bokfört värde 57 148 44 901

Sanering och indikering

IB anskaffningsvärde 57 598 57 463

Årets anskaffning 3 213 115

Årets utrangering/försäljning -26 503 -

 Tabellen fortsätter!
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Beredskapstillgångar 22-12-31 21-12-31

Överföring från pågående 3 808 -

UB anskaffningsvärde 38 116 57 578

IB ackumulerade avskrivningar -42 650 -36 955

Årets avskrivning -5 891 -5 695

Årets utrangering/försäljning 26 503 -

UB ackumulerade avskrivningar -22 038 -42 650

Bokfört värde 16 078 14 928

Pågående beredskapstillgångar

IB anskaffningsvärde 17 171 8 371

Årets anskaffning 46 676 17 020

Överföringar -12 964 -8 200

Bokfört värde 50 883 17 191

Varningsmateriel anslag 2:4

IB anskaffningsvärde 51 206 51 206

Årets anskaffning 8 000 -

UB anskaffningsvärde 59 206 51 206

IB ackumulerade avskrivningar -51 206 -42 622

Årets avskrivning - -8 584

UB ackumulerade avskrivningar -51 206 -51 206

Bokfört värde 8 000 0

Summa bokfört värde 210 108 168 574

Det bokförda värdet för beredskapstillgångarna 
är högre jämfört med föregående år. Detta beror 
på att regeringen under 2022 tilldelade extra 
medel på anslag 2:4 för satsningar på befolknings-
skyddet. Av tilldelade medel har cirka 40 
mnkr använts för inköp av varnings system 
(VMA). 

Det är en avvikelse mellan UB och IB för på-
gående beredskapstillgångar och mellan UB 
och IB Sanering och indikering på -20 tkr 
resp. 20 tkr. Detta belopp borde ha redovisat 
som överföring från pågående föregående år 
och korrigering har därför skett 2022.

Not 19

Varulager och förråd 22-12-31 21-12-31

Drivmedel m.m. 423 180 

Publikationer m.m. 0 126 

Kiosk och restaurang 281 394 

Internationellt lager, bistånd 38 968 60 310 

Strategiskt lager EU 1 978 21 303 

Strategiskt övertaget lager EU 0 17 

Medicinskt lager EU Equipment 14 292 296 

Medicinskt lager EU Consumables 69 978 71 892 

Lager rescEU shelter 75 663 -

Summa 201 583 154 518

En ny upplaga av en publikation kommer först 
2023 vilket medförde att lagersaldo för publika-
tioner var noll vid utgången av 2022. Det inter-
nationella lagret avseende bistånd har minskat 
under året med anledning av stora utleveranser 
där återanskaffning ännu inte skett. Det är 
främst insatser relaterade till Ukraina som 
bidragit till lagerminskningen. En avveckling 
av det strategiska lagret (Strategic warehouse) 
har påbörjats under 2022, därav det minskade 
lagervärdet. När det gäller Medicinska lagret 
EU Equipment har leveranser av en större order 
påbörjats under 2022. Den största skillnaden 
mellan åren förklaras av att under 2022 har ett 
nytt lager, rescEU shelter, tillkommit. Under 
oktober 2022 genomfördes fysiska inventeringar 
av de olika lagren i Kristinehamn.

Not 20

Kundfordringar 22-12-31 21-12-31

Inhemska kunder

Kramfors kommun 687 303

Telia 1 190 113

Net4Mobility-Tele2 Sverige AB 714 -

Övriga 6 428 3 579

Utländska kunder

UNHCR 910 501

SZCZESNIAK Pojazdy 
Specjalne Sp. z o.o

152 -

Asian Disaster Preparedness 
Center ADPC

174 202

Övriga 221 4 428

Summa 10 476 9 126
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Skillnaden mellan åren för inhemska kunder 
beror framför allt på förskjutningar i tid när 
fakturering skett för respektive år. Skillnaden 
för utländska kunder beror på två stora fak-
turor till UNICEF och World Food Program 
(WFP) 2021 som det inte finns någon mot-
svarighet till 2022.

Not 21

Fordringar hos andra 
myndigheter 22-12-31 21-12-31

Skatteverket, mervärdeskatt 85 936 61 340

Riksdagsförvaltningen 2 187 458

Trafikverket 904 636

Försvarsmakten 1 582 126

Övriga 3 410 2 484

Summa 94 019 65 044

Det höga beloppet på mervärdesskatten avser 
bl.a. stora inköp kopplade till händelserna 
i Ukraina.

Not 22

Övriga kortfristiga fordringar 22-12-31 21-12-31

Fordringar hos leverantör 187 10

Förskott och fordran/
återbetalning lön

-8 48

Avräkningskonto resor 1 291 751

Övriga fordringar utländska 357 263

Övriga fordringar -4 -4

Summa 1 823 1 068

Jämfört med föregående år har fordringar 
hos leverantör ökat något då andelen kredit-
fakturor som inte kunnat matchas mot en 
debet är  något högre än 2021. Avräknings-
kontot för  resor har löpande ett saldo. På 
avräknings kontot möts bokföringen av sam-
lingsfakturorna från reseföretaget mot de 
registrerade följe sedlarna, som skapas vid en 
resebokning i MSB:s resesystem. Saldot för 
avräkningskontot är högre jämfört med före-
gående år till följd av ökat resande 2022 samt 

att omhänder tagandet av följesedlarna har 
försenats på grund av ett integrationsproblem 
under sommaren.

Not 23

Periodavgränsningsposter 22-12-31 21-12-31

Förutbetalda lokalhyror 60 896 56 113

Förutbetalda leasingavgifter 130 494 148 558

Övriga förutbetalda kostnader 46 618 33 140

Upplupna intäkter 
internationella insatser

3 196 3 429

Upplupna EU-bidrag 100 930 41 729

Övriga upplupna intäkter 1 298 959

Summa 343 432 283 929

Den största skillnaden mellan åren beror på 
ökning av upplupna EU-bidrag som hänför 
sig till det nya lagret rescEU shelter samt 
 skopande plan. För skopande plan är det en 
ökning jämfört med 2021 med anledning av 
att inget förskott från EU har utbetalats under 
2022. Ökningen av övriga förutbetalda kost-
nader kan förklaras av ökade kostnader för 
hyrda förbindelser inom Rakelverksamheten 
samt ökade kostnader för licenser och under-
hållsavtal. Även minskning av förutbetalda 
leasingavgifter inom Rakelverksamheten har 
påverkat skillnaden mellan åren.

Jämförelsevärden för 2021 har justerats med 
anledning av omklassificering av EU-lager till 
bidragsfinansierad verksamhet och ny period-
iseringsprincip för internationella insatser 
avseende semesterlöneskuld och upplupen 
lön. Justeringarna innebär att övriga upp-
lupna intäkter har minskats med 22 353 tkr 
och upplupna EU-bidrag har ökats med 
22 353 tkr. Upplupna intäkter internationella 
insatser har ökats med 2 115 tkr p.g.a. den 
nya periodiseringsprincipen. Se vidare not 2, 3, 
11 och inledningen till den finansiella delen.



153Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2022

Finansiell redovisning

Not 24

Avräkning med statsverket 22-12-31 21-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde (SCR)

Ingående balans 69 633 30 188

Redovisat mot anslag 1 897 494 1 388 328

Medel hänförbara till trans-
fereringar m.m. som betalats 
från icke räntebärande flöde 

-1 806 572 -1 348 883

Fordringar 160 555 69 633

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -58 920 -6 446

Redovisat mot anslag 1 661 184 1 492 407

Anslagsmedel som tillförts 
räntekonto

-1 645 916 -1 544 898

Återbetalning av 
anslagsmedel 

12 573 16

Skulder avseende anslag 
i räntebärande flöde

-31 079 -58 920

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Ingående balans - -

Inbetalningar i icke 
räntebärande flöde 

94 133 67 823

Utbetalningar i icke 
räntebärande flöde

-1 900 705 -1 416 706

Betalningar hänförbara till 
anslag och inkomsttitlar 

1 806 572 1 348 883

Saldo - -

Övriga fordringar/skulder 
på statens centralkonto

- -

Summa avräkning 
statsverket

129 476 10 713

Löpande görs likvidmässiga regleringar mellan 
räntebelagt flöde och SCR-flöde för transak-
tioner som inte kan hanteras i rätt flöde från 
början. Regleringen avseende november må-
nad gjordes i december 2022. Avstämningen 
och regleringen mellan flödena för december 
månad har gjorts i början av 2023. Regleringen 
2023 var på 67 092 tkr och innebar över-
föring från SCR-flödet till räntekontot. Det 
höga beloppet beror på att materiel inköpt 
på ränte konto har använts inom verksamhet 
som hanteras via SCR-flöde.

Not 25

Kassa och bank 22-12-31 21-12-31

Behållning 
räntekonto i 
Riksgäldskontoret

869 698 729 371

Kassa och bank 6 177 5 501

Summa kassa och bank 875 875 734 872

Det höga saldot på räntekontot är framför 
allt hänförligt till förskott i EU-finansierad 
verksamhet.

Not 26

Balanserad kapitalförändring 22-12-31 21-12-31

Balanserad kapitalförändring 
anslagsfinansierad verksamhet

-10 000 -9 796

Balanserat resultat för avgiftsfinansierad verksamhet

Uppdragsutbildning m.m. 0 -22 267

Intyg förare -609 -801

Tekniska system (SGSI) -4 194 3 700

Tjänsteexport -1 211 -1 175

Internationella insatser 0 -4 101

Rakel 384 990 337 066

Summa avgiftsfinansierad 
verksamhet

378 976 312 422

Summa balanserad 
kapitalförändring

368 976 302 626

Balanserat underskott för Uppdragsutbildning 
m.m. och Internationella insatser har finan-
sierats med anslag enligt villkor i myndig-
hetens regleringsbrev 2022.

Jämförelsevärden för 2021 har justerats med 
anledning av omklassificering av EU-lager till 
bidragsfinansierad verksamhet och ny periodise-
ringsprincip för internationella insatser avseende 
semesterlöneskuld och upplupen lön. Justering-
arna innebär att balanserad kapitalförändring 
minskats med 196 tkr. Se vidare not 2, 3, 11, 
27 och inledningen till den finansiella delen.
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Not 27

Myndighetskapital Statskapital

Bal kap 
anslags fin. 
verksamhet

Bal kap 
avgifts fin. 

verksamhet Övrigt

Kapital-
förändring 

enligt RR Summa

Utgående balans 2021 268 840 204 312 422 -10 000 -20 305 551 161

A Ingående balans 2022 268 840 204 312 422 -10 000 -20 305 551 161

Föregående års kapitalförändring -50 167 -204 30 066 20 305 0

Årets avräkning statskapital 85 051 85 051

Omföring underskott 36 487 36 487

Årets kapitalförändring -8 082 -8 082

B Summa årets förändring 34 884 -204 66 553 12 223 113 456

C Utgående balans 2022 303 724 0 378 976 -10 000 -8 082 664 618

Avsättningen för avhjälpande av  miljöskador 
med 10 mnkr särredovisas i kolumnen Övrigt. 
Balanserat underskott t.o.m. 2021 för avgifts-
belagda verksamheterna Uppdragsutbildning 
m.m. och Internationella insatser har under året 
förts om mot anslag med motsvarande 36 487 tkr. 
Omföringen särredovisas på egen rad ovan, se 
vidare inledningen till den finansiella delen.

Korrigering av utgående balans 2021 och in-
gående balans 2022 har gjorts med anledning 
av ny periodiseringsprincip för internationella 
insatser och omklassificering av EU-lager till 
bidragsfinansierad verksamhet, se not 11, 23 
och 26. Underskott i kapitalförändring enligt 
resultaträkningen har ökats med 3 246 tkr till 
20 305 tkr, se vidare not 11. Balanserad kapital-
förändring har minskats med totalt 196 tkr 
till 302 626 tkr, se vidare not 26.

Not 28

Avsättningar för pensioner 22-12-31 21-12-31

Ingående avsättning 1 089 1 300

Årets pensionskostnad 101 765

Årets pensionsutbetalningar -797 -976

Utgående avsättning 393 1 089

Not 29

Avsättning avhjälpande 
miljöskador 22-12-31 21-12-31

Ingående avsättning 10 000 10 000

Årets förändring - -

Utgående avsättning 10 000 10 000

2018 bokade MSB upp en avsättning för 
avhjälpande av miljöskador på vardera 5 mnkr 
för miljöskadeobjekten övningsfälten vid skol-
orna på Sandö och i Revinge. Beloppen baseras 
på faktiskt genomförd sanering vid dåvarande 
Räddningsverkets nedlagda skolor i Skövde och 
Rosersberg. Saneringsåtgärder som medför 
utgifter och då även anslagsbelastning bedöms 
bli aktuella först då det fattas beslut om avveck-
ling av verksamheten. Finansiering kommer då 
att ske via myndighetens förvaltnings anslag 
2:6. Det har ännu inte skett någon redovis-
ning mot anslag. Övergångsbestämmelsen 
i anslagsförordningen är inte aktuell för 
MSB eftersom myndigheten inte tidigare 
har redovisat avsättningen mot anslag.

Not 30

Övriga avsättningar 22-12-31 21-12-31

Avsättning skadestånd

Ingående avsättning 4 000 4 000

Årets förändring - -

Utgående avsättning 4 000 4 000

Övriga avsättningar

Ingående avsättning 15 443 13 697

Årets förändring 244 1 746

Utgående avsättning 15 687 15 443

Summa utgående avsättning 19 688 19 443
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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 därmed blir 
skyldig att betala merkostnaderna. En avsätt-
ning för bedömd skadeståndskostnad avseende 
detta bokades upp med 4 mnkr 2019. 

Övriga avsättningar avser myndighetens kom-
petensväxlings- och kompetensutvecklings-
åtgärder (s.k. tryggpengar).

Not 31

Lån i Riksgäldskontoret 22-12-31 21-12-31

Låneram enligt 7 kap. 1 § budgetlagen

Ingående balans 194 531 193 676

Årets nyupptagna lån 47 014 51 772

Årets amorteringar -54 690 -50 917

Summa utgående 
balans lån RGK

186 855 194 531

Beviljad låneram för verksamhetsinvesteringar 
enligt 7 kap. 1 § budgetlagen är 340 000 tkr.

Not 32

Övriga krediter i 
Riksgäldskontoret 22-12-31 21-12-31

Övrig Kreditram enligt 7 kap. 6 § budgetlagen

Ingående balans 1 256 805 1 326 203

Årets nyupptagna lån 130 376 169 781

Årets amorteringar -200 844 -239 179

Summa utgående balans 
övriga krediter RGK

1 186 337 1 256 805

Beviljad låneram för samhällsinvesteringar enl. 
7 kap 6 § budgetlagen är 1 300 000 tkr. Av 
beredskapstillgångarna som omfattas av låne-
ramen är det bara varningsmaterielen finansierad 
via förvaltningsanslaget som lånefinansieras. 
Övriga beredskapstillgångar anslagsfinansieras.

Not 33

Kortfristiga skulder till  
andra myndigheter 22-12-31 21-12-31

Skatteverket 19 940 19 099

Skatteverket, mervärdesskatt 13 573 3 741

Statens pensionsverk 9 560 8 925

Försvarshögskolan 7 333 7 478

FOI 9 313 6 440

Försvarsmakten 13 677 14 212

FMV 795 133 559

Övriga 9 368 14 263

Summa 83 559 207 717

I saldot för 2021 ingår en rekvisition från 
FMV gällande EU:s beredskapslager för sjuk-
vårdsmateriel med 133 534 tkr, vilket utgör 
en del av differensen mellan åren.

Not 34

Leverantörsskulder 22-12-31 21-12-31

Inhemska leverantörer

ATEA 25 224 13 516

TeliaSonera Sverige AB 46 202 25 118

Teracom 65 096 51 308

Övriga 251 024 158 218

Utländska leverantörer

Airbus 22 797 3 372

ROFI 2 649 -

Hörmann 16 020 5 877

Övriga 1 591 8 550

Summa 430 603 265 960

Differensen mellan åren för ATEA beror 
bl.a. på nya avtal som sträcker sig över längre 
perioder. Differens för Telia och Teracom 
beror till största delen på utvecklingsarbeten 
kopplade till Tekniska system (SGSI). Differ-
ens för Airbus beror på högre licenskostnad, 
extrainköp av materiel samt utbyte av befintliga 
växlar inom Rakelverksamheten.
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Not 35

Övriga kortfristiga skulder 22-12-31 21-12-31

Personalens källskatt 19 000 18 082

Skuld till EU, valutakonto 32 -

EU- medel svenska 
projektpartners

113 -

Övriga skulder -8 457 -2 069

Summa 10 688 16 013

Övriga skulder har ökat till följd av högre 
belopp på kvarvarande ankomstregistrerade 
leverantörsfakturor 2022 jämfört med före -
gående år. Merparten avser tvistiga fakturor 
där vi även i några fall inväntar kredit.

Not 36

Periodavgränsningsposter 22-12-31 21-12-31

Semesterlöneskuld inkl. 
sociala avgifter m.m. 

74 493 77 226

Upplupna löner inkl. sociala 
avgifter m.m.

4 650 4 498

Övriga upplupna kostnader 349 941 153 692

Övriga oförbrukade bidrag, 
inomstatligt

6 860 6 172

Övriga oförbrukade bidrag, 
utomstatligt

255 895 79 252

Förutbetalda intäkter 103 833 158 943

Summa 795 672 479 782

Ökningen av övriga upplupna kostnader 
beror till stor del på leveranser av lager- och 
anläggnings tillgångar där faktura inte erhållits 
innan årsskiftet. Det gäller främst inköp till 
lager för rescEU shelter samt anläggnings-
tillgångar inom beredskapslagret för sjuk vårds-
materiel. Ökningen av övriga oförbrukade 
utom statliga bidrag är hänförliga till en stor 
förskottsbetalning från EU i december 2022 
gällande rescEU shelter. Skillnaden för förut-
betalda intäkter beror bl.a. på ett stort förskott 
från Sida 2021 avseende verksamheten inter-
nationella insatser. Under 2022 har medlen 
nyttjats för upparbetade kostnader. Övriga 
oförbrukade bidrag, inomstatligt, består av 
totalt fem bidrag. 4 bidrag beräknas tas 

i anspråk om mer än tre månader till ett år 
(2 695 tkr) och ett bidrag beräknas tas i an-
språk om mer än ett år till tre år (4 165 tkr). 

Jämförelsevärden för 2021 har justerats med 
anledning av omklassificering av EU-lager till 
bidragsfinansierad verksamhet och ny period-
iseringsprincip för internationella insatser av-
seende semesterlöneskuld och upplupen lön. 
Justeringarna innebär att övriga oförbrukade 
bidrag utomstatligt har ökats med 69 132 tkr 
och förutbetalda intäkter har minskats med 
63 376 tkr. Se not 2, 3, 11, 23, 26 och inled-
ningen till den finansiella delen.

Not 37
Anslag 2:2 ap.2 Förebyggande åtgärder mot 
jordskred och andra naturolyckor

Anslagsposten används för utbetalning av stats-
bidrag till kommuner för förebyggande åtgärder 
mot naturolyckor. Anslaget används också för 
bidrag till länsstyrelserna för arbete enligt för-
ordningen (2009:956) om översvämnings risker. 
För 2022 höjdes anslagsnivån till 520 mnkr 
(tidigare års anslagstilldelning var 25 mnkr). 
Det har varit svårt att anpassa  bidragen till 
den väsentligt höjda anlagsnivån då det är 
långa beslutsprocesser hos kommunerna 
som söker bidrag vilket har medfört att flera 
 ansökningar inte kunde betalas ut under 2022.

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. Under 2022 fick MSB en ökad 
anslagstilldelning med 10 mnkr då inkomna 
ersättningsanspråk från inträffade händelser 
tillsammans med kostnader för skogsbrands-
bevakning inte kunde hanteras inom tilldelad 
nivå. Ersättningar betalades ut främst för 
skogsbränder och miljöräddningstjänst. 

Not 39
Anslag 2:4 ap.1 Viss internationell säkerhets-
främjande och humanitär verksamhet 

MSB disponerar anslaget först efter  beslut 
av Regeringskansliet och det är avsett att 
finansiera vissa insatser. Under året har 
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Regerings kansliet fattat många beslut om 
in satser, där merparten avser händelserna 
i Ukraina. Under året har anslagsnivån höjts 
med 112 mnkr för att kunna ge civilt stöd inom 
ramen för EU:s civilskyddsmekanism och FN.

Not 40
Anslag 2:4 ap.5 Krisberedskap och totalförsvar

MSB disponerar anslaget i syfte att öka förmå-
gan att förebygga och förbereda för kris i hela 
systemet. Anslagsnivån höjdes under året med 
236 mnkr i enlighet med regeringens förslag i 
vår ändrings budget för att kunna att stärka det 
civila försvaret såsom att utveckla och stärka 
kommuners och regioners kris beredskap och civilt 
försvar, förstärka skyddet av civilbefolkningen 
samt förstärknings resurser inom kommunal 
räddningstjänst och utveckling av alternativa 
ledningsplatser. På grund av långa ledtider i 
leveranser har myndigheten inte fullt ut kunnat 
genomföra de delar som avsåg befolknings-
skyddsrum vilket medfört ett anslagssparande.

Not 41
Anslag 2:6 ap.1 Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

2022 års verksamhet påverkades initialt av 
pandemin för att därefter präglas av händelserna 
i Ukraina. Myndigheten fick flera regerings-
uppdrag för att analysera behov av åtgärder för 
att stärka det civila försvaret och anslagsnivån 
höjdes med 130 mnkr för några av dessa åt-
gärder. Utöver det fick MSB ytterligare medel 
för kommunikationssatsningar med anledning 
av pandemin. Anslagssparandet beror till stor 
del på cybersäkerhetscentret där fördröjning 
i projektet påverkar årets utfall samt att MSB 
inte fullt ut nyttjade avsatta medel för covid-19 
då utveckling av pandemin avtog under året.

Av anslaget har 106 330 tkr använts för att 
finansiera beredskap och indirekta kostnader 
för att genomföra internationella insatser.

Not 42
Anslag 2:9 ap.1 Rakel Generation 2

Anslaget är främst anvisat för att planera och 
förbereda vidare utveckling och etablering av 
Rakel Generation 2. Del av anslaget har trans-
fererats till Trafikverket och Affärsverket svenska 

kraftnät enligt villkor i myndighetens reglerings-
brev. Årets förbrukning av tilldelat anslag inne-
bär ett mindre nyttjande av anslagskrediten. 
Detta påverkar inte nästa års budget och det 
fortsatta arbetet med nästa generations Rakel.

Not 43
Anslag 1:1 ap. 41 Internationell civil krishantering

Anslaget finansierar insatser inom civil konflikt-
hantering. Summan av högstposterna för 
belopps villkoren under anslaget överstiger 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. Verksamheten har stärkt partnerorgani-
sationernas arbete att främja fred, säkerhet och 
verka konfliktförebyggande. Under året har 
även regeringsbeslut tagits om justering mellan 
högstbeloppen främst relaterade till ändrade 
behov med anledning av kriget i Ukraina. 

Not 44
Anslag 1:10 ap.1 Klimatanpassning

Anslaget finansierar MSB:s kostnader för arbete 
enligt förordningen (2009:956) om över-
svämningsrisker. Anslagssparandet beror på 
förseningar i upphandlingar av konsulttjänster. 

Not 45
Totalt anslagsutfall Redovisade nettoutgifter i 
anslagsredovisningen överensstämmer inte med 
intäkter av anslag i resultaträkningen beroende 
på att MSB även har anslags påverkande poster 
i transfereringsavsnittet och balansräkningen. 
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 (480 000 tkr) och utestående åtag-
anden (164 034 tkr) 2022. Mellan åren 
2021 och 2022 ökade anslagsnivån med 
cirka 495 000 tkr. Avvikelsen förklaras av 
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 anpassning till den högre anslagsnivån. Utöver 
det påverkas utfallet av tiden mellan ansökan 
och beslut. Flertalet ansökningar inkomna 
under 2022 kan beslutas tidigast 2023.

Not 48
Bemyndiganderedovisning anslag 2:4 ap.5 
Krisberedskap och totalförsvar

Minskningen av utestående åtaganden 2022 
påverkas till stor del av posten bidrag till 
kommuner och regioner då överenskommelser 
som planerats till 2022 i stället har ingåtts 
i början av 2023. Del av utestående åtaganden 
för bidrag till forskning 2021 har förts över 
och infrias av den nya Myndigheten för psyk-
ologiskt försvar från 1 januari 2022 (anslag 
2:4 ap.3 Krisberedskap). Beloppet 12 608 tkr 
har därför minskat ingående åtaganden 2022.

Not 49

Finansieringsanalys 2022 2021

Kostnader enl. resultaträkning -3 077 752 -2 705 794

Justeringsposter i finansieringsanalysen

Avskrivningar 330 251 347 153

Reaförluster 10 005 2 611

Avsättningar -696 -211

Summa -2 738 192 -2 356 241

Not 50

Finansieringsanalys 2022 2021

Intäkter avgifter och ersätt-
ningar enl. resultaträkning 

883 987 857 064

Justeringsposter i finansieringsanalysen

Reavinster -75 -344

Summa 883 913 856 720

Jämförelsevärdet för 2021 avseende intäkter 
av avgifter och ersättningar har minskats med 
139 011 tkr med anledning av att EU-lager om-
klassificerats till bidragsfinansierad verksamhet 
samt ny periodiseringsprincip för Internationella 
insatser. Av samma anledning har intäkter av 
bidrag ökats med 135 765 tkr, kortfristiga ford-
ringar har ökats med 990 tkr och kortfristiga 
skulder har ökats med 2 255 tkr. Se vidare not 
2, 3 och inledningen till den finansiella delen.

Not 51
Finansieringsanalys

Förändring myndighetskapital 2022
Ackumulerat underskott t.o.m. 2021 i verksam-
heterna Uppdragsutbildning m.m. och Inter-
nationella insatser har finansierats med anslag. 
Detta bokfördes i balansräkningen mellan 
balanserad kapitalförändring och avräkning an-
slag med motsvarande 36 487 tkr. Myndighets-
kapitalet har även påverkats av omklassificering 
av EU-lager till bidragsfinansierad verksamhet 
och ny periodiseringsprincip för Internatio-
nella insatser. Del av balanserat underskott 
i Internationella insatser som motsvarar saldo 
semesterlöneskuld och upplupen lön har förts 
om som en upplupen intäkt med motsvarande 
2 115 tkr. Balanserad kapitalförändring för 
Strategic warehouse har förts om till oförbrukat 
bidrag med 5 557 tkr. Nettopåverkan på myn-
dighetskapitalet blir 33 045 tkr. Se vidare not 
23, 36 och inledning till den finansiella delen.

Not 52
Finansieringsanalys

Finansiering av investeringar 2022
Av årets nya lån från Riksgäldskontoret avser 
47 014 tkr lån enl. 7 kap 1 § budgetlagen och 
130 376 tkr övrig kreditram enl. 7 kap 6 § bud-
getlagen. Av årets amorteringar avser 54 690 tkr 
lån enl. 7 kap 1 § budgetlagen och 200 844 tkr 
övrig kreditram enl. 7 kap 6 § budgetlagen.

Not 53
MSB:s insynsråd och ledande befattningshavare

Ordförande:
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd

 - ledamot Regeringens krishanteringsråd.

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 för Nationella 
vårdkompetensrådet, ledamot Brotts-
förebyggande rådets insynsråd.
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Jonas Haggren, viceamiral Försvarsmakten
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd

 - styrelseledamot Teracom AB.

Jörgen Berglund, riksdagsledamot

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), styrelse-
suppleant Erev United AB.

Sigbritt Karlsson, rektor Kungliga Tekniska 
högskolan
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd

 - ledamot UKÄ insynsråd t.o.m. april 2022, 
styrelseledamot Vetenskap/ Allmänhet, 
VA t.o.m. oktober 2022, SUHF, ledamot 
i styrgruppen för högre ledarprogram, 
ordförande Göran Gustafssons Stiftelse 
UU/KTH t.o.m. juni 2022, adj. ledamot 
i Göran Gustafssons Stiftelse UU/KTH 
t.o.m. november 2022, styrelse ledamot 
Stiftelsen Elektronikcentrum i Kista 
t.o.m. november 2022, styrelseledamot 
i Munster Technological University.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd

 - styrelseledamot i Arbetsgivarorganisatio-
nen Fremia, styrelseledamot i Stiftelsen 
Radiohjälpen.

Helena Trolläng, avdelningschef Nationellt 
Forensiskt Centrum, Polismyndigheten

Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd

 - ordförande i Släckmedelscentralen 
SMC AB, ordförande i SPIMFAB – 
SPI Miljö saneringsfond AB, ledamot 
i LEAX Group AB.

Ledande befattningshavare som utsetts 
av regeringen:
Camilla Asp, överdirektör MSB
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd

 - ledamot i Försvarshögskolans styrelse, 
ledamot i Folk och försvars styrelse 
fr.o.m. 28 april 2022.

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
Löner och andra skattepliktiga förmåner 
1 681 933 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, överdirektör MSB
Löner och andra skattepliktiga förmåner 
1 232 989 kronor exklusive sociala avgifter. 
Överdirektören har rätt till pension enligt förord-
ningen (2016:411) om tjänstepension, inkomst-
garanti och avgångsvederlag till myndighets-
chefer. Inga andra avtal om pension finns.

Insynsrådets ledamöter
Arvoden och andra skattepliktiga förmåner 
till insynsrådet

Belopp i kr

Jörgen Berglund 3 800

Heléne Björklund 1 900

Olivia Wigzell 5 700

Jonas Haggren 5 700

Sigbritt Karlsson 3 800

Carl Fredrik Graf 5 700

Helena Trolläng 3 800

Jessica Alenius 3 800

Totalt 34 200
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
(Belopp anges i tusentals kronor) 2022 2021 2020 2019 2018

Låneram för investeringar 

låneram enl 7 kap.1 § budgetlagen

beviljad låneram 340 000 240 000 220 000 200 000 200 000

utnyttjad låneram 186 855 194 531 193 676 180 396 168 956

övrig kreditram enl 7 kap. 6 § budgetlagen

beviljad låneram 1 300 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000

utnyttjad låneram 1 186 337 1 256 805 1 326 203 1 253 932 1 304 311

Kontokredit på räntekonto 

beviljad kontokredit 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

maximalt utnyttjad kontokredit - - - - 74 743

Räntor räntekonto

räntekostnader 10 848 - 16 1 048 1 216

ränteintäkter 5 838 - - - -

Avgiftsintäkter disponeras3)

beräknade enligt regleringsbrev 810 365 771 300 743 400 734 000 727 000

utfall 868 359 839 702 818 160 741 477 712 517

Avgiftsintäkter, ej disponeras

beräknade enligt regleringsbrev - - - - -

utfall - - - - -

Anslagskredit för ramanslag

beviljad anslagskredit 101 634 87 970 87 598 104 874 109 723

utnyttjad anslagskredit 186 - - 14 450 51 916

Anslagssparande för ramanslag 395 501 101 888 62 863 19 926 120 215

Tilldelade bemyndiganden 2 350 000 1 845 000 2 055 000 2 080 000 1 300 000

totalt gjorda åtaganden4) 831 843 1 189 964 1 531 224 2 011 421 494 205

Medeltalet anställda1) 1336 1303 1277 1177 1240

Årsarbetskrafter2) 1236 1222 1195 1107 1051

Driftkostnad per årsarbetskraft 2 212 1 929 1 980 1 880 1 797

Årets kapitalförändring3) -8 082 -20 305 -48 173 1 972 -59 113

Balanserad kapitalförändring3) 368 976 302 626 278 860 212 969 147 959

1) Av antalet anställda 2022 avser 106 tillfälligt anställda i verksamheten för internationella insatser. Motsvarande siffra för 2021 
var 102 st, 2020 90 st, 2019 85 st och 2018 96 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 2022 avser 105 st tillfälligt anställda i verksamheten för internationella insatser. Motsvarande siffra 
för 2021 var 95 st, 2020 83 st, 2019 85 st och 2018 91 st.

3) Jämförelsevärden för 2018–2021 avseende avgiftsintäkter som disponeras, årets och balanserad kapitalförändring har 
justerats med anledning av omklassificering av EUlager till bidragsfinansierad verksamhet och ny periodiseringsprincip för 
internationella insatser. Se vidare inledningen till den finansiella delen.

4) Jämförelsevärdet för 2021 har korrigerats med belopp motsvarande 12 608 tkr som fördes över till Myndigheten för psykolo-
giskt försvar, se not 48.
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Intern styrning och kontroll
Myndighetens verksamhet omfattas av förordning (2007:603) om intern 
styrning och kontroll. I detta avsnitt redovisas generaldirektörens bedömning 
av om den interna styrningen och kontrollen varit betryggande under 
den period som årsredovisningen avser.

Bedömning av den 
 interna styrningen 
och kontrollen 2022
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) bedömer att den interna styrningen 
och kontrollen vid myndigheten har varit 
betryggande under den period som års redo-
visningen 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). MSB:s riskhanteringsprocess är 
en integrerad del av MSB:s styrprocess. Som 
stöd i arbetet, samt för att skapa överblick 
över målstruktur och verksamhetsprocesser, 
använder MSB digitala system för planering 
och processer. Uppföljning av verksamhetens 
risker sker minst tre gånger per år.

Vid MSB pågår ett ständigt utvecklingsarbete 
av styrprocessen. Sedan 2022 pågår även ett 
utvecklingsarbete av styrmodellen i syfte att 
effektivisera styrningen av MSB. Ett flertal 
åtgärder är genomförda som exempelvis en 
ny gemensam policy för kvalitet och intern 
styrning och kontroll, utveckling av principer 
för planeringsprocessen och införande av 
strategiska riskområden.

Som ett led i utvecklingen av myndighetens 
styrprocess utgör externa och interna gransk-
ningar viktiga underlag för  förbättringsarbete. 

2021 genomförde Internrevisionen en gransk-
ning av MSB:s riskhanteringsprocess som för -
anledde att ett antal åtgärder fastställdes och 
delvis hanterades under 2022. Fortsatta åtgärder 
är integrerade i fortsatta förändringsarbetet 
avseende MSB:s styrmodell som är planerade 
att genomföras under kommande år.

Under hösten 2022 identifierade myndighets-
ledningen ett antal strategiska riskområden. 
Det är områden som ledningen vill ha ett 
särskilt fokus på och där det också kan finnas 
utmaningar i genomförandet. Konkreta 
utmaningar kopplade till de strategiska risk-
områdena har omhändertagits i verksamhets-
planen för 2023 genom formulerade leveranser 
och åtgärder. Exempel på riskområden är 
strukturreformen inklusive NATO och stra-
tegisk kompetensförsörjning. Det förändrade 
omvärldsläget har föranlett att MSB delvis 
prioriterat om i sin verksamhet för att kunna 
anpassa sig till de förändrade förutsättningarna.

Jag bedömer att den interna styrningen 
och kontrollen vid myndigheten har varit 
betryggande under den period som års-
redovisningen avser.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rätt-
visande bild av verksamhetens resultat samt 
av kostnader, intäkter och myndighetens 
ekonomiska ställning.

Stockholm, 22 februari 2023

Charlotte Petri Gornitzka
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I bilaga 1 redovisas uppgifter i tabellform som kompletterar den redovisning 
som gjorts under respektive område.

Tabell 1. Utbetalda medel till ideella organisationer 
från anslag 2:6 MSB

Utbetalda medel till ideella organisationer 
för genomförande av utbildningsverksamhet 
riktat till allmänheten.

Belopp i tkr 2022 2021 2020

Arbetarnas bildningsförbund 850 900 840

Brandskyddsföreningen 
Sverige 5 274 4 800 5 300

Föreningen Räddningskårer 
i samverkan FRIS 2 053 1 648 1 057

Studieförbundet BILDA 1 050 950 1 000

Stöldskyddsföreningen 2 400 1 028 400

Svenska Försvars-
utbildningsförbundet 3 346 2 100 2 110

Svenska Judoförbundet 415 415 325

Svenska 
Kommunalpensionärerna 11 400 20

Svenska 
Livräddningssällskapet 10 195 8 760 7 938

Svenska Lottakåren 2 132 1 300 700

Svenska Röda Korset 4 125 5 990 5 990

Sveriges 
Civilförsvarsförbund 6 140 4 600 5 500

Sveriges Frivilliga 
 Brandkårer 640 400 760

Unga Forskare 2 645 1 745 1 060

Slutreglering 
 föregående års bidrag -2 481 -155

Summa 41 276 32 555 32 845

Tabell 2. Utbetalda medel till kommuner för före-
byggande åtgärder från anslag 2:2 Förebyggande 
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor. 
 Tabellen visar även utbetalning till länsstyrelserna 
för deras arbete enligt översvämningsförordningen. 

Följande har erhållit bidrag 2022:

Kommun Utbet 2022 (tkr)

Översvämning 210 016

Arvika 7 240

Eskilstuna 24 300

Gnosjö 450

Göteborg 11 700

Härryda 4 328

Kristianstad 80 125

Mölndal 37 620

Vellinge 36 025

Värnamo 8 228

Ras och skred 10 954

Göteborg 1 165

Hässleholm 760

Mark 8 666

Munkedal 363

Erosion 10 240

Olofström 2 407

Ragunda 531

Stenungsund 7 302

Övrigt 4 325

Länsstyrelserna 4 325

Summa 235 536
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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 §§ 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 samt ersättning av skada 
enligt 7 kap. 2§ punkt 2 Socialförsäkrings-
balken. Anslaget får användas till att ersätta 
läns styrelser 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 
2022 (tkr)

Ersättning för 
 räddningstjänst 
LSO 7 kap. 3 §

12 534

Mönsterås kommun Skogsbrand 10 526

Jämtlands Rädd-
ningstjänstförbund

Skogsbrand 817

Åsele kommun Skogsbrand 193

Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg

Skogsbrand 998

Övriga ersättningar 20 806

Kustbevakningen Miljöräddnings-
tjänst

9 195

Skogsbrandsflyg Bevakning 11 611

Summa 33 340

Tabell 4. Finansiärer och intäkter för internationella 
insatser (belopp i tkr)

Finansiär 2022 2021 2020

Sida 124 400 163 961 165 619

Anslag Regeringen 179 198 66 244 72 574

FN 1 234 3 849 515

EU 46 267 9 135 14 784

Svenska myndigheter 12

Summa 351 111 243 189 253 492

MSB:s internationella insatser finansieras både 
med anslags- och avgiftsintäkter. I tabellen 
ingår medel från, anslag 1:1:41 Internationell 
civil krishantering, anslag 2:4:1 Viss inter-
nationell säkerhetsfrämjande och humanitär 
verksamhet samt bidrags- och avgiftsintäkter.

Tabell 5. Fördelning av medel från anslag 2:4 
Krisberedskap

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 syftar till att skapa eller vid-
makt 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.

Belopp i tkr 2022 2021 2020

Centrala myndig-
heter exkl. MSB

278 455 304 507 204 009

Länsstyrelser 136 041 117 030 198 405

MSB 214 914 152 157 170 304

Kommuner 570 123 464 427 465 270

Regioner 83 096 64 075 66 446

Frivilliga försvars-
organisationer

69 939 59 363 57 126

Forskning 87 172 108 894 114 987

Summa 1 439 740 1 270 452 1 276 547
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Tabell 6. Bidrag till centrala myndigheter m.m. från anslag 2:4 Krisberedskap exklusive MSB

Belopp i tkr 2022 2021 2020

Finansinspektionen 7 641 4 349 4 135

Folkhälsomyndigheten 6 975 5 795 2 448

Fortifikationsverket 11 381 7 442

Försvarets Radioanstalt 34 000 68 000 12 500

Försäkringskassan 130

Kustbevakningen 3 735 1 093 630

Lantmäteriet 125 1 212

Luftfartsverket 1 400 3 253 3 736

Läkemedelsverket 2 325 990

Migrationsverket 3 197 4 253

Pensionsmyndigheten 216

Polismyndigheten 21 581 19 029 28 300

Post- och Telestyrelsen 38 289 32 310 20 280

Riksgälden 614 18

Sjöfartsverket 10 016 4 812 1 876

Skatteverket 6 387 7 050 2 705

SMHI 676 5 386 5 269

Socialstyrelsen 1 910 2 979 19 262

Statens Jordbruksverk 858 3 302 4 019

Statens Livsmedelsverk 19 690 22 567 15 283

Statens Veterinärmedicinska Anstalt 13 458 11 900 7 329

Säkerhetspolisen 4 446 2 459

Totalförsvarets forskningsinstitut 13 370 6 959 3 052

Trafikverket 20 343 24 188 23 497

Transportstyrelsen 273

Tullverket 500

Summa årets bidrag 218 695 237 799 160 707

Slutreglering föregående års bidrag 1 883 -8 205 -12 944

SOS Alarm AB (regleringsbrev villkor 12) 25 000 25 000 25 000

Aktörsgemensam ledning och ledningsplatser 32 877 49 913 31 246

Summa 278 455 304 507 204 009
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Tabell 7. Bidrag till länsstyrelser från anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tkr 2022 2021 2020

Länsstyrelsen i Blekinge län 1 975 4 455

Länsstyrelsen i Dalarnas län 4 141 3 295 4 894

Länsstyrelsen i Gotlands län 1 900 4 034 4 686

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 5 610 2 545 5 020

Länsstyrelsen i Hallands län 3 975 2 650 5 400

Länsstyrelsen i Jämtlands län 5 200 2 368 5 525

Länsstyrelsen i Jönköpings län 4 538 3 190 4 545

Länsstyrelsen i Kalmar län 5 176 1 905 4 650

Länsstyrelsen i Kronobergs län 5 473 3 498 7 555

Länsstyrelsen i Norrbottens län 10 575 3 764 6 366

Länsstyrelsen i Skåne län 7 542 6 013 7 430

Länsstyrelsen i Stockholms Län 5 585 4 953 10 486

Länsstyrelsen i Södermanlands län 4 871 2 403 4 984

Länsstyrelsen i Uppsala län 3 920 3 090 41 507

Länsstyrelsen i Värmlands län 2 035 2 282 4 477

Länsstyrelsen i Västerbottens län 6 328 3 198 5 583

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 2 900 1 503 2 443

Länsstyrelsen i Västmanlands län 3 375 2 505 4 600

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 12 997 11 196 19 554

Länsstyrelsen i Örebro län 3 765 2 068 3 987

Länsstyrelsen i Östergötlands län 2 813 2 125 4 915

Summa årets bidrag 102 718 70 557 163 060

Slutreglering föregående års bidrag -19 893

Länsstyrelsernas ledningsplatser

Drift 23 305 21 756 16 390

Utveckling 29 911 24 717 18 955

Summa ledningsplatser 53 216 46 473 35 345

Totalt bidrag till länsstyrelserna 136 041 117 030 198 405
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Tabell 8. MSB:s andel av anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tkr 2022 2021 2020

Förstärkningsmateriel 44 395 35 610 53 345

Skyddsrum 10 372 9 102 11 715

Särskild satsning utomhusvarning (VÄB) 44 714

Övning 11 716 16 889 16 052

Utvecklingsprojekt inom krisberedskap 
och civilt försvar

103 717 90 555 89 193

Summa 214 914 152 157 170 304

Utvecklingsprojekt består till största del av att utveckla stöd till aktörer för att stärka förmågan för civil beredskap och 
informations- och cybersäkerhet, stöd till allmänheten, metod- och systemstöd samt större samverkansövningar. 

Tabell 9. Bidrag till kommuner från anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tkr 2022 2021 2020

Ersättning till kommuner enligt LEH 332 000 301 912 295 886

Ersättning till kommuner för civilt försvar 160 000 100 000 100 000

Bidrag abonnemangspris Rakel 27 000 27 000 27 000

Bidrag för kommunal ledning 
och räddningscentraler

50 840 35 190 41 929

Övriga utbetalningar avseende 
kommunal ledning och räddningscentraler

283 325 456

Summa bidrag till kommuner 570 123 464 427 465 270

Tabell 10. Bidrag till regioner från anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tkr 2022 2021 2020

Ersättning till regioner enligt LEH 43 087 31 840 31 263

Ersättning till regioner för civilt försvar 40 000 30 000 30 000

Bidrag för ledningsplatser 2 217 5 166

Övriga utbetalningar avseende ledningsplatser 9 18 17

Summa bidrag till regioner 83 096 64 075 66 446
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Tabell 11. Bidrag till frivilliga försvarsorganisationer från anslag 2:4 Krisberedskap samt MSB:s förvaltnings-
anslag (2:6) (belopp i tkr)

Organisation

Utbetalt organisationsstöd 
(anslag 2:6)

Utbetalda uppdragsmedel 
(anslag 2:4) Organisation

2022 2021 2020 2022 2021 2020

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) 351 325 301 24 181

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) 3 729 3 467 2 566 11 111 9 082 7 339

Frivilliga Flygkåren (FFK) 3 053 2 708 2 255 7 931 5 723 5 281

Frivilliga Motorcykelkårens Riksförbund 
(FMCK) 502 381 364 3 300 3 406 700

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) 1 200 1 308 1 077 5 391 4 504 1 300

Försvarets Personaltjänsteförbund (FPF) 194 188 182 170 190

Insatsingenjörernas riksförbund (IIR) 312 303 231 180 305 190

Riksförbundet Sveriges Lottakårer (SLK) 2 259 2 678 1 994 6 177 5 335 3 863

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK) 1 114 1 073 767 3 173 2 804 1 649

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren) 2 800 2 234 1 489 9 689 5 738 5 307

Svenska Blå Stjärnan (SBS) 2 780 2 984 2 492 6 597 5 436 6 180

Svenska Brukshundklubben (SBK) 1 675 1 609 1 278 3 925 3 440 2 148

Svenska Civilförsvarsförbundet (SCF) 3 218 3 782 3 387 10 000 8 038 7 558

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) 290 282 273 50 204 123

Svenska Försvarsutbildningsförbundet 
(Försvarsutbildarna) 2 532 2 512 1 792 9 716 6 807 4 600

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) 516 502 485

Svenska Röda Korset (SRK) 2 958 3 161 1 582 3 796 6 638 6 900

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) 516 502 485 303 85 55

Summa 30 000 30 000 23 000 81 509 67 759 53 373

Slutreglering av föregående års bidrag -11 570 -8 193 -9 235

Netto utbetalt till frivilligorganisationerna 30 000 30 000 23 000 69 939 59 566 44 138

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 30 000 23 000 69 939 59 363 57 126
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Tabell 12. Utbetalning av forskningsmedel från anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tkr 2022 2021 2020

Atlantic Council of the United States, Inc 149 149

Chalmers tekniska högskola AB 4 853 2 637 2 302

Eric K. Stern 132

FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut 10 399 14 026 27 116

FORMAS – Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande

7 000

Försvarshögskolan 7 360 12 088 13 032

Göteborgs universitet 4 181 6 903 8 929

Högskolan i Skövde 1 026 2 346 3 179

Insamlingsstiftelsen Brandforsk 3 950 4 000

Institutet för framtidsstudier 4 549 4 758 4 628

Institutet för rymdfysik 2 277 4 623

Karlstads universitet 1 221 2 329 1 981

Kungliga Tekniska Högskolan 4 401 6 580 5 480

Linköpings universitet 9 889 11 040 7 366

Lunds universitet 11 585 12 178 11 097

Malmö universitet 682 1 353

Marie Cederschiöld Högskola AB 1 873

Mittuniversitetet 4 693 4 274 5 020

Mälardalens universitet 1 030

NordForsk 2 000 2 000 3 000

RISE Research Institutes of Sweden 2 618 1 045 1 225

Secana AB 300 173

Statens geotekniska institut 1 190 1 212 1 486

Stiftelse Stockholm School of Economics 
Institute for Research SIR

2 787 153

Stockholm Environment Institute 1 859 1 019 1 023

Stockholms universitet 1 267 1 775

Styrelsen för Svensk Brandforskning 4 000

Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut

1 024 472

Södersjukhuset AB 150

Tekniska Högskolan i Jönköping AB 966 90 500

 Tabellen fortsätter!
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Belopp i tkr 2022 2021 2020

Umeå universitet 4 198 4 454 4 597

Uppsala universitet 223 1 393

Utrikespolitiska institutet 130 794 657

Winning Innovation i Lund AB 1 971 2 537

Örebro universitet 3 511 2 697 189

Övriga 15

Återbetalning av forskningsbidrag -768 -3

Erhållna bidrag för finansiering av forskning -3 453 -3 026 -3 065

Summa forskning 87 172 108 894 114 987

Bild från kampanjen "Vi har det i oss. Om krisen eller kriget kommer".
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