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MSB 2023-2025 
MSB är till för många aktörer och tillsammans med andra arbetar vi för att göra 

samhället säkrare i en allt mer föränderlig omvärld vilket också speglas av de 

behov som lyfts i myndighetens budgetunderlag för åren 2023-2025.   

Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde ställer ökade krav 

och förmågan inom totalförsvaret behöver stärkas. MSB har en central roll i 

utvecklingen av det civila försvaret och ett intensivt arbete pågår med att utveckla 

ett modernt civilt försvar inom ramen för den samlade totalförsvarutvecklingen.  

Den civila beredskapen behöver ha förmåga att stå emot och kunna hantera olika 

situationer som avser allt från förmågan att hantera väpnade angrepp, extremväder 

samt fortsatta pandemier och andra fredstida kriser. På uppdrag av regeringen, har 

MSB tillsammans med Försvarsmakten utarbetat en handlingsplan1 för att 

ytterligare stärka förmågan inom totalförsvaret. Enligt planen ska arbetet fokuseras 

mot sex områden. Flertalet av dessa områden återkommer därför i form av 

konkreta äskanden i budgetunderlaget.   

Ansvaret för samhällsviktig verksamhet ligger i dagens samhälle hos många olika 

aktörer och Sveriges kommuner och regioner utgör en betydelsefull del av det 

civila försvaret. För att öka förmågan inom totalförsvaret är arbetet med 

beredskapsplanering viktigt och det är också ett av fokusområdena som lyfts i 

Handlingskraft. MSB lyfter därför i årets budgetunderlag vikten av att stärka 

kommuners och regioners förmåga vid höjd beredskap.   

Att stärka befolkningens beredskap och försvarsvilja är en viktig byggsten i ett 

robust totalförsvar. Pandemin har bidragit till många viktiga lärdomar och ett ökat 

intresse för krisberedskap hos allmänheten. Pandemin har också fört med sig 

ökade förväntningar på myndigheter att informera om och stärka enskildas 

förmåga och kunskap inom krisberedskap. Samtliga aktörer inom totalförsvaret 

behöver bidra till att stärka försvarsviljan och det behövs ett starkt partnerskap 

mellan myndigheter, näringslivet och civilsamhällets många frivilligorganisationer. 

För perioden 2023-2025 lyfter MSB behovet av att öka individens motståndskraft.  

Rymden är allt viktigare för arbetet med Sveriges säkerhet och utgör en viktig 

aspekt inom totalförsvaret. Eftersom satellittjänster används inom mycket 

komplexa försörjningskedjor och operativ infrastruktur utgör rymdsystem 

intressanta mål för påverkan via elektromagnetiska medel, men även i ett 

cyberperspektiv då en attack på en kritisk nod kan påverka ett stort antal viktiga 

nationella och internationella samhällsfunktioner. Under 2020 blev MSB behörig 

myndighet för den offentligt reglerade positioneringstjänsten PRS inom det 

europeiska satellitnavigeringsprogrammet Galileo. I årets budgetunderlag vill MSB 

framhålla vikten av att stärka arbetet för perioden 2023-2025. Detta är avgörande 

_____________________________________________________________ 
1 Handlingskraft. Handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 
2021-2025; FM2021-17683:2 samt MSB2020-l 6261-3, 
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för att totalförsvaret ska kunna nyttja ny och säker teknik inom bland annat 

positionering och tid.  

Att förebygga och hantera konsekvenserna av klimatförändringar, som exempelvis 

extrema väderhändelser, blir allt viktigare. När klimatet förändras kan det också 

påverka försörjningsflöden och samhällsviktiga funktioner i samhället. MSB 

arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser samt anpassa 

samhället till ett förändrat klimat och skydda samhällsviktig verksamhet. För 2023-

2025 ser MSB vikten av att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet för att 

förhindra olyckor och andra negativa klimateffekter.  

Räddningstjänsten är en viktig del i att stärka den gemensamma förmågan att 

förebygga och hantera olyckor samt större kriser och katastrofer – i hela hotskalan. 

Räddningstjänstområdet behöver stärkas och det pågår utredningar som rör 

räddningstjänstens verksamhet. Mot bakgrund av det avser MSB att återkomma i 

kommande års budgetunderlag med äskanden kopplat till  räddningstjänstens 

verksamhet.  

Behov av ökad finansiering 2023-2025, mnkr 

UO 6 Anslag 2:6 2023 2024 2025 

Framtidsinriktad och sammanhängande civil beredskapsplanering  4 6 8 

Öka individens motståndskraft  15 15 15 

Öka individens motståndskraft, ideella föreningar 10 10 10 

Organiserad brottslighet  10 10 10 

Tillkommande uppgifter direktinvesteringsutredningen 10 8 8 

Beredskapszoner  3,5 7 7 

Individens informations- och cybersäkerhet 20 15 15 

Stärkt informationssäkerhet i offentlig förvaltning 10 7 7 

Statsbidrag för att öka kommunernas informationssäkerhet 105 105 105 

Stärka funktionen CERT-SE för att förebygga och hantera it-
incidenter i samhället 

7 10 10 

Samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet 4 4 10 

Behörig myndighet för Galileo PRS  42 46 46 

Förebyggande åtgärder mot naturolyckor 6 6 6 

Summa 247 249 257 

OU 6 Anslag 2:4 ap.5    

Aktörsgemensamma skyddsvärda utrymmen 50 10 10 

Kommuner och regioner i totalförsvaret 135 285 435 

Summa 185 295 445 

UO 6 Anslag 2:9    

Mobil datakommunikation som komplement till Rakel 40 55 65 

Summa 40 55 65 
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Stärka samhällets robusthet 
Arbetet med att stärka samhällets motståndskraft och robusthet kan göras på 

många olika sätt - alltifrån arbetet med sammanhängande beredskapsplanering för 

hela det civila försvaret till att stärka upp förmågan hos den enskilda individen. I 

följande avsnitt vill MSB beskriva områden som vart och ett på olika sätt bidrar till 

att stärka samhällets robusthet  

När säkerhetshoten blir alltmer komplexa ställs större krav på robusta 

ledningsfunktioner och utformning och konstruktion av ledningsplatser och dess 

ledningssystem måste göras så att samhällsviktiga verksamheter kan fungera även i 

svåra situationer. MSB välkomnar de aviserade 50 mnkr för 2023 i enlighet med 

budgetpropositionens förslag. De blir ett viktigt tillskott för att fortsätta det 

betydelsefulla arbete som pågår avseende ledningsplatser.  

Framtidsinriktad och sammanhängande civil 
beredskapsplanering 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning.  

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:6 MSB 4 6 8 

 

Arbete med sammanhängande planering är viktigt för att säkerställa en beredskapsutveckling 
som gagnar systemet som helhet. Planeringen måste också ta höjd för framtiden. MSB 
behöver utökade resurser, och ett tydliggjort mandat, för att driva en process för 
framtidsanalys och långsiktig förmågeutveckling, för civil beredskap där också berörda 
sektorsmyndigheter bidrar till de studier, möten och spel som genomförs. 
 
Om inte detta realiseras kommer de beslutsunderlag som tas fram för utvecklingen av 
Sveriges civila beredskap att sakna en viktig framtidsdimension, vilket kan leda till mindre 
välgrundade beslut.  
 

 
MSB har tillsammans med andra myndigheter inlett ett arbete som syftar till att 

åstadkomma en sammanhängande planering av beredskapsåtgärder på nationell 

nivå, där inriktning, planering, uppföljning och analys taktas fram i en gemensam 

process. MSB förväntas ha en drivande roll i denna process och på ett ansvarsfullt 

sätt se till att beredskapsåtgärder som gagnar systemet som helhet kommer till 

stånd. För att kunna axla denna roll och säkerställa att de beredskapsåtgärder som 

vidtas är de bästa utifrån ett helhetsperspektiv – att onödig duplicering undviks 

och synergier tillvaratas – behöver MSB utöka den personal som arbetar med såväl 

inriktning och planering som uppföljning och analys. 

MSB ser ett särskilt behov av att arbeta med framtidsanalys som en integrerad del i 

den planeringsprocess som MSB utvecklar med andra myndigheter. Idag saknas en 

civil motsvarighet till Försvarsmaktens perspektivstudieprocess och de analyser 

som för närvarande tas fram av MSB fokuserar på dagsaktuella hot, risker och 

sårbarheter samt den förmåga/oförmåga som finns just nu. MSB har inte 

uppgiften idag att driva en studieprocess för framtidsanalys och långsiktig 
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förmågeutveckling för civil beredskap och ett tydliggjort mandat, för att driva en 

sådan studieprocess saknas.  

En process som bidrar med framtidsstudier (med fokus på teknik, klimat, 

demokratisering och andra samhällstrender) kan säga något om den miljö som 

Sveriges civila försvar och krisberedskap kan komma att verka i på sikt och 

därigenom också bidra till en beskrivning av hur framtida koncept och strukturer 

för civil beredskap bör se ut. Sådan studieverksamhet är viktig för att 

kostnadsdrivande beslut och investeringar i långsiktig förmågeutveckling ska ta 

höjd för framtiden och inte enbart baseras på dagsaktuella förhållanden. 

Sammanfattningsvis ser MSB behov av mer medel för att kunna driva och bidra 

till framtidsinriktad och sammanhängande civil beredskapsplanering med systemet 

som helhet i fokus.  

Aktörsgemensamma skyddsvärda utrymmen  

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning.  

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:4 ap.5 
Krisberedskap 

50 10 10 

 

Det finns ett stort behov av aktörsgemensamma skyddsvärda utrymmen där planering, 
utbildning och övning för krisberedskap och civilt försvar kan ske av myndigheter, mellan 
myndigheter och mellan beredskapssektorer. 

Tillgången till skyddsvärda lokaler ger redan idag begränsningar. Utan tillförda medel riskerar 
det myndighetsgemensamma arbetet enligt regeringens inriktning försvåras och riskerar till 
och med försenas. 
 

MSB:s förmåga att hantera skyddsvärd information är god men den 

aktörsgemensamma förmågan behöver utvecklas ytterligare. Den förändrade 

hotbilden och ökat fokus på arbetet med civilt försvar har inneburit att tillgången 

på godkända rum har blivit en begränsning.   

MSB har identifierat ett behov av skyddsvärda lokaler som ska kunna användas av 

bevakningsansvariga myndigheter och andra aktörer för samverkan kring 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetskänslig verksamhet. Det 

handlar om samverkan inom beredskapsplanering och krishantering genom 

möten, övningar, utbildningar, seminarier och workshops som hanterar 

sekretessbelagd information.  

För att inte försena pågående viktiga satsningar som sker för att stärka 

totalförsvaret äskar MSB om ytterligare medel för aktörsgemensamma 

skyddsvärda utrymmen. Utan tillförda medel riskerar det myndighetsgemensamma 

arbetet enligt regeringens inriktning försvåras och försenas. 
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Kommuner och regioner i totalförsvaret 

Mycket av samhällsviktig verksamhet bedrivs av kommuner och regioner och de 

utgör en viktig beståndsdel i arbetet med krisberedskap och civilt försvar. MSB ska 

tillsammans med kommuner och regioner arbeta för att öka samhällets 

krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen ska bygga på ett 

nära samarbete mellan staten, Sveriges kommuner och regioner (SKR), 

kommunerna och regionerna samt näringslivet.  

För 2023 och perioden framåt ser MSB behov av en större samordning och en 

långsiktig stegvis utveckling. I förlängningen ger det möjligheter för kommuner 

och regioner att kunna vidta åtgärder för att stärka det grundläggande arbetet med 

krisberedskapen och det civila försvaret samt möjliggöra långsiktigt viktiga 

utvecklingssteg framåt.  

Starkare kommuner behövs i totalförsvaret 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning.  

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:4 ap.5 
Krisberedskap 

100 250 400 

 

Kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar behöver utvecklas och stärkas. En 
stegvis utveckling ska ske av totalförsvaret, där kommunerna utgör en viktig grundläggande 
bas för det civila försvaret. Genom att tillföra ytterligare medel skapas förutsättningar för 
kommunerna att bedriva verksamhet i enlighet med ambitionsnivån i totalförsvarsbeslutet.  
 
Om inte utökade medel tillförs riskerar den stegvisa utvecklingen i kommunerna och därmed 
även utvecklingen av det civila försvaret att avstanna.  
 

 
Kommunerna utgör grundplattan i det civila försvaret och krisberedskapen och är 

en viktig del i att säkerställa samhällets motståndskraft på lokal nivå. Utifrån 

totalförsvarsbeslutet har flera centrala myndigheter ansvar för inriktning och stöd 

till verksamhet i regioner och kommuner. Genom myndigheterna kommer ett 

omfattande arbete ske med utvecklingssatsningar för kommuner och regioner. För 

att uppnå avsedd effekt med utvecklingssatsningarna behöver kommunerna ha 

ökad förmåga att ta emot och införliva satsningarna i den kommunala 

verksamheten. Kommunerna behöver därför stärkas för att säkerställa 

utvecklingen av totalförsvaret.  

MSB föreslår att ytterligare ekonomiska medel tillförs kommunerna för åren 2023, 

2024 samt 2025. Genom att tillföra ytterligare ekonomiska medel till kommunerna 

med hjälp av en stegvis utveckling möjliggör det för samtliga kommuner att kunna 

utveckla och bedriva verksamhet i enlighet med ambitionsnivån i 

totalförsvarsbeslutet. Utifrån identifierat behov av utveckling och stärkt förmåga 

hos kommunerna bedömer MSB att anslagsnivån för anslag 2:4 ap.5 

Krisberedskap behöver öka med motsvarande 100 mnkr 2023, 250 mnkr 2024 och 

400 mnkr 2025.  
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Om inte utökade medel tillförs kommunerna riskerar den stegvisa utvecklingen 

och därmed även utvecklingen av det civila försvaret och totalförsvaret att 

avstanna. Kommunerna kommer inte ha tillräckliga resurser att bedriva egen 

utveckling för att uppnå effekterna som beskrivs i totalförsvarsbeslutet och inte  

heller kunna ta emot och införliva de utvecklingssatsningar som kommer att ske 

genom de centrala myndigheterna.  

Starkare regioner behövs för krisberedskapen och civilt försvar 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning.  

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:4 ap.5 
Krisberedskap 

35 35 35 

 

Regionernas grundläggande arbete med krisberedskap utgör en viktig grund för arbetet med 
civilt försvar och MSB bedömer att den behöver stärkas. Genom att förstärka ersättningen till 
regionerna skapas förutsättningar för en bättre beredskap inom exempelvis hälso- och 
sjukvården och kollektivtrafik.  
 
En utebliven utökning av den statliga ersättningen kan leda till brister i arbetet med och 
redovisning av risk- och sårbarhetsanalyserna som är en viktig grund för övrig 
beredskapsverksamhet enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).  
 

 
MSB som statens företrädare för det civila försvaret tecknar överenskommelser 

med regionerna avseende arbete 2 kap. och 3 kap. LEH. Enligt SKR2s bedömning 

är överenskommelsen med MSB som rör krisberedskap underfinansierad och som 

en konsekvens av det har det statliga kravet på regionernas arbete med risk- och 

sårbarhetsanalys kraftigt sänkts.  

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen är en viktig grund för övrig 

beredskapsverksamhet enligt LEH men också för arbetet med katastrofmedicinsk 

beredskap. Den nuvarande begränsade ambitionen för analysen och även 

rapporteringen bedöms påverka andra uppgifter på ett negativt sätt. Även 

uppgifterna enligt den särskilda överenskommelsen med Socialdepartementet 

bedöms bli påverkad eftersom krisberedskapen lägger en grund för civilt försvar. 

MSB bedömer att regionernas grundläggande arbete med krisberedskap behöver 

stärkas och att regionernas nuvarande ersättning om 35 mnkr bör fördubblas så att 

den sammanlagda ersättningen enligt LEH summerar till 100 mnkr årligen från 

och med 2023. Den höjda ersättningen är inte i nivå med SKR:s bedömning men 

är enligt MSB en rimlig ambitionsökning för att regionerna ska kunna utveckla den 

grund som behövs för det fortsatta arbetet med både krisberedskap och civilt 

försvar enligt LEH.  

En utebliven utökning av den statliga ersättningen kan leda till brister i arbetet 

med och redovisning av risk- och sårbarhetsanalyserna som är en viktig del i 

_____________________________________________________________ 
2https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/overenskommelseromciviltforsvarochkrisberedskap.60276
.html 
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arbetet med civilt försvar. I första hand handlar det om att regionerna inte 

kommer kunna genomföra risk- och sårbarhetsanalyser på ett genomarbetat sätt 

och rapportera dessa enligt gällande föreskrifter.  

Öka individens motståndskraft  

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning.  

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:6 MSB  15 15 15 

2:6, ap. 1 villkor 2 
Bidrag till ideella org 

10 10 10 

 

MSB ser ett behov av att stärka arbetet med kommunikations- och utbildningsinsatser både 
inom myndigheten och i den del som avser bidrag till ideella organisationer. Arbetet syftar till att 
stärka individens motståndskraft samt säkerställa att alla människor får samma förutsättningar 
att kunna ta del av risk- och krisinformation. Detta är i grund och botten en demokratifråga. 
 
Om inte utökade medel tillförs finns risk att arbetet med att öka individens motståndskraft inte 
kan bedrivas kontinuerligt över tid eller i den omfattning som behövs för att stärka enskilda och 
försvarsviljan.  
 

 
Regeringen har uttryckt att en del av ansvaret för samhällets säkerhet och 

beredskap handlar om individens förmåga och motståndskraft3. Coronapandemin 

har också tydligt visat på vikten av enskildas motivation och förmåga att ta ansvar 

för både sin egen och samhällets säkerhet.  

MSB är den myndighet på central nivå som är drivande inom området risk- och 

kriskommunikation, utifrån ett allriskperspektiv. MSB arbetar sedan flera år med 

att stärka individens motståndskraft genom olika utbildnings- och 

informationsinsatser, b.la krisberedskapsveckan och broschyren ”Om krisen eller 

kriget kommer”.  

MSB:s arbete med att stärka individens motståndskraft behöver bedrivas 

kontinuerligt över tid och mer långsiktigt samt med en ökad ambitionsnivå vad 

gäller bland annat tillgänglighetsanpassning och för att uppfylla gällande lagkrav. 

Den information och de utbildningar som erbjuds behöver anpassas efter olika 

behov, för att fler individer och grupper ska få möjlighet att stärka sin förmåga. 

Att säkerställa att alla människor får samma förutsättningar att ta del av risk-och 

krisinformation är i grund och botten en demokratifråga. För att kunna göra detta 

krävs personal och kommunikationssatsningar. Broschyren ”Om krisen eller kriget 

kommer” är också i behov av uppdateringar och kommunikationssatsningar 

kommande år. 

MSB betalar även ut bidrag till ideella organisationer från förvaltningsanslaget 2:6 

för att organisationerna ska kunna erbjuda medborgare över hela landet en 

kostnadsfri utbildning i individens säkerhet och beredskap vid olyckor, allvarliga 

händelser och kriser. Under Coronapandemin har behovet av att utbilda 

_____________________________________________________________ 
3 Totalförsvaret 2021-2025, prop. 2020/21:30  
Nationell säkerhetsstrategi (2017) Regeringskansliet, Statsrådsberedningen 
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riskutsatta grupper ökat. Kostnader för att tillgänglighetsanpassa utbildningar är 

hög, då deltagarna t.ex. kan behöva teckentolk, anpassad lokal, utbildningsmaterial 

i punktskrift eller medföljande ledarhund.  

MSB kan för närvarande ge bidrag med högst 33 mnkr till ideella organisationer 

för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga 

händelser och kriser. Ett höjt anslagsbelopp skulle möjliggöra att fler personer kan 

utbildas samt att utbildningar kan tillgänglighetsanpassas för t.ex. äldre personer 

eller personer med funktionsvariationer. MSB ser ett behov av utökad finansiering 

för att kunna möta ökade förväntningar och krav som ställs på MSB från 

allmänheten och för att klara av en ambitionshöjning gällande ökad försvarsvilja, 

folkförankring och tillgänglighetsanpassning.   

Konsekvenserna av utebliven finansiering blir att förväntningar och behov hos 

enskilda inte möts och att förmågan hos enskilda heller inte stärks. Detta har 

betydelse för samhällets samlade motståndskraft. Det är också en fråga som kan 

påverka samhällets förtroende och tillit till staten.   

Organiserad brottslighet 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning. 

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:6 MSB  10 10 10 

 

I Sverige finns det en tydlig trend där mängden antagonistiska gärningar med explosiva varor 
har ökat de senaste åren. För att stärka det förebyggande arbetet föreslår MSB att 
myndigheten tilldelas ytterligare medel för att implementera och förvalta ett nationellt 
tillståndsregister, stärka myndighetssamverkan och stödet till kommunerna. Därutöver 
behöver MSB medel för att driva nationellt forum för sprängämnessäkerhet och för att kunna 
genomföra medvetandehöjande åtgärder riktat mot det privata näringslivet. 
 
Om MSB inte erhåller utökade medel kommer förebyggande åtgärder mot illegala 
sprängningar att dra ut på tiden. 

 

I kampen mot organiserad brottslighet och illegala sprängningar måste hela 

samhället sluta upp och arbeta förebyggande. Enligt lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor vilar ett tungt ansvar på de aktörer som bedriver 

tillståndspliktig verksamhet likväl som på MSB och Sveriges kommuner som 

bedriver tillstånds- och tillsynsverksamhet inom området. På nationell nivå har 

MSB identifierat flera angelägna åtgärder som behöver vidtas för att stärka det 

förebyggande arbetet.  

MSB ser behov av att implementera ett nationellt tillståndsregister för hanteringen 

av explosiva varor. I dag saknas en överblick över de tillståndsärenden som 

hanteras av landets kommuner. Det betyder i praktiken att en aktör som nekas 

tillstånd i en kommun kan fortsätta att söka tillstånd i landets resterande 289 

kommuner. Detta säkerställer inte varken en effektiv hushållning av offentliga 

medel eller en säker tillståndsverksamhet. För att implementera och förvalta ett 

nationellt tillståndsregister behöver MSB tillföras ytterligare 3 mnkr. 
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För att kunna stärka myndighetssamverkan inom området, stärka stödet till 

kommunerna, utveckla föreskrifter på området och driva nationellt forum för 

sprängämnessäkerhet ser MSB ett behov av 4 mnkr. Myndigheten ser t.ex. att 

kommunerna behöver ges bättre förutsättningar att arbeta med tillståndsprövning 

och ges ökat tillsynsstöd. Det är viktigt att kommunerna får kunskap och stöd för 

att prioritera tillsyn av de verksamheter som har mest stöldbegärliga explosiva 

varor. 

För att minska tillgången till sprängmedel i kriminella miljöer är det vidare 

angeläget att höja medvetenheten hos de privata aktörer som hanterar explosiva 

varor och sprängämnesprekursorer (kemikalier som utgångsämnen till 

sprängämnen). Medvetandehöjande åtgärder minskar risken för felaktig hantering 

vilket gör det svårare för kriminella att komma över explosiva varor och 

sprängämnesprekursorer. För att kunna göra kontinuerliga insatser mot det privata 

näringslivet behöver MSB stärkas med 3 mnkr. 

Om MSB inte erhåller utökade medel kommer de förebyggande åtgärderna mot 

illegala sprängningar att dra ut på tiden. Samarbetet med andra myndigheter 

kommer att behöva prioriteras ner och medvetandehöjande åtgärder kommer att 

genomföras med ett minimum av resurser. Det nationella tillståndsregistret 

kommer ej heller kunna implementeras. Sammanfattningsvis innebär det att MSB 

inte har möjlighet att genomföra de åtgärder som har identifierats för att minska 

tillgången på sprängmedel i kriminella miljöer. 

Tillkommande uppgifter Direktinvesteringsutredningen 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning.  

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:6 MSB  10 8 8 

 

I slutbetänkandet av direktinvesteringsutredningen4 föreslås ett nytt svenskt 
granskningssystem för utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden. Enligt 
utredningens förslag kommer MSB få utökade och nya arbetsuppgifter. För att kunna 
genomföra dessa nya uppgifter kommer MSB att behöva bygga upp en analysfunktion som 
initialt består av ett mindre antal medarbetare samt tillhörande system och verktyg.  

Det nya regelverket beräknas vara på plats från och med januari 2023. Det är angeläget att 
det nya granskningssystemet snabbt kommer på plats och om inte tillräckliga resurser skjuts 
till riskerar uppdraget att försenas. 
 

 
I direktinvesteringsutredningens slutbetänkande föreslås nya samt utökade 

uppgifter till MSB. De nya arbetsuppgifterna består bland annat av att bistå 

granskningsmyndigheten med samråd och samverkan inför beslut samt att MSB 

föreslås få en central och samordnande roll för arbetet med samhällsviktig 

verksamhet. MSB föreslås också ansvara för att i myndighetsföreskrifter peka ut 

_____________________________________________________________ 
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den samhällsviktiga verksamhet som ska omfattas av det nya granskningssystemet. 

Ett omfattande arbete då det handlar om ett helt nytt regelverk.  

För att genomföra uppdraget kommer MSB behöva skapa en analysfunktion 

bestående av ett mindre antal medarbetare. Utöver kostnader för personal 

tillkommer kostnader för utveckling och förvaltning av digitala verktyg samt 

införskaffande av IT-utrusning som behövs för uppgifterna. För att kunna förse 

granskningsmyndigheten med relevant information i samband med granskningar 

kommer MSB också behöva samverka och utbyta information med flertalet olika 

aktörer såsom expertmyndigheter, sektorsansvariga myndigheter och 

civilområdesansvariga länsstyrelser.  

Det i utredningen föreslagna engångsbeloppet på 2 mnkr bedöms täcka delar av 

kostnaden för arbete med förskrifter samt kostnader för anskaffning av IT-

utrustning. MSB uppskattar att de löpande kostnaderna för att hantera uppdraget 

kommer att vara något högre än utredningens förslag och uppskattas vara 8 mnkr 

årligen. Därtill kan det tillkomma ytterligare kostnader beroende på hur 

granskningssystemet slutligen utformas.  

Det är angeläget att det nya granskningssystemet snabbt kommer på plats och om 

inte resurser skjuts till riskerar uppdraget att försenas och granskningarna och 

föreskriftsarbetet kommer inte kunna träda i kraft i tid.  

Beredskapszoner 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning.  

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:6 MSB  3,5 7 7 

 

Ändringar i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ställer nya och mer omfattande 

krav på kärnenergilänen. Mot bakgrund av dessa förändringar har MSB gjort en genomlysning 

av behovet av medel för att upprätthålla kärnenergiberedskapen.  

 

MSB ser att kostnader för tillkommande utbyggnad av varningssystem i de nya 

beredskapszonerna är högre än tidigare beräkningar som lämnades i 

Strålsäkerhetsmyndighetens rapport Översyn av beredskapszoner (dnr. 2017:27) 
 

 

Kostnader för kärnenergiberedskapen ska finansieras av verksamhetsutövarna, 

som är kärnkraftsindustrin. De avgifter som staten tar ut av verksamhetsutövarna 

ska, enligt 12 § förordning (2008:463) om vissa avgifter till 

Strålsäkerhetsmyndigheten, motsvara de faktiska kostnaderna. De medel som MSB  

erhåller för arbete med kärnenergiberedskap får användas i myndighetens 

verksamhet samt fördelas till de länsstyrelser som anges i MSB:s regleringsbrev.  

Beslut om förändringar i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor som 

träder i kraft den 1 juli 2022 innebär en förändring av beredskapszonerna. Fler 

hushåll kommer därmed omfattas av kravet på inomhusvarning. Dessutom 
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behöver systemet för utomhusvarning byggas ut. MSB:s bedömning är att RDS-

systemet är det enda system för inomhusvarning som i dag kommer att fungera 

under svåra påfrestningar, t.ex. vid långvariga strömavbrott som kan inträffa vid en 

incident vid ett kärnkraftverk. På grund av komponentbrist har den pågående 

upphandlingen av systemet för inomhusvarning försenats men förväntas vara fullt 

utbyggt under 2023. 

Beslutet om nya beredskapszoner medför högre kostnader rörande inomhus- och 

utomhusvarning för åren 2023-2025 samt under kommande 10 år, än de medel 

som MSB har erhållit. MSB bedömer att en förstärkning motsvarande 3,5 mnkr 

2023 samt 7 mnkr 2024 respektive 2025 behövs för att finansiera utbyggnaden av 

varningssystemen. 
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Minska det digitala samhällets sårbarhet 
Digitaliseringen i samhället går allt snabbare och samhällets sårbarhet för it-

störningar och cyberhot ökar om inte säkerhetsarbetet håller samma takt. MSB 

måste därför, tillsammans med andra aktörer, kraftsamla för att göra samhället mer 

robust och för att minska gapet mellan digitaliseringen och informations- och 

cybersäkerheten.  

Individens informations- och cybersäkerhet 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning.  

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:6 MSB  20 15 15 

 

Individens förmåga och motståndskraft behöver öka även i det digitala samhället. MSB bedömer 
därför att det krävs en mer fokuserad informations- och utbildningsinsats riktad mot individen. 
För att få ett större genomslag är det viktigt att höja ambitionen, bland annat när det gäller att nå 
ut i hela samhället. Det behövs även en starkare samverkan mellan de aktörer som riktar sig till 
den enskilde.  
 
En utebliven finansiering kommer innebära att förväntningar och behov hos enskilda inte möts, 
och att förmågan och motståndskraften hos individen inte stärks i den omfattning som krävs för 
att öka samhällets grundläggande cyberhygien. 
 

 

Individen behöver ha egen förmåga och motståndskraft5 för att kunna ta sitt 

ansvar att bidra till samhällets säkerhet och beredskap. Detta gäller även i det 

digitala samhället. MSB bedömer därför att det behövs en mer fokuserad 

informations- och utbildningsinsats i syfte att öka individens digitala 

motståndskraft.  

Pandemin har accelererat digitaliseringen i samhället och varit en drivkraft för 

förändring. En av utmaningarna under pandemin har varit att ta fram information 

på andra språk än svenska samt att anpassa informationen för grupper med olika 

funktionsnedsättningar. Den information som erbjuds om informations- och 

cybersäkerhet behöver i högre grad anpassas efter olika behov för att fler individer 

och grupper ska få möjlighet att stärka sin förmåga och skapa en motståndskraft. 

I oktober varje år arrangeras EU:s informationssäkerhetsmånad. MSB och 

Polismyndigheten anordnar då kampanjen ”Tänk säkert” (msb.se/tanksakert). 

Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och 

cybersäkerhetsfrågor. Kampanjen har hittills genomförts med en begränsad 

ambition, och endast på svenska. Tänk säkert riktar sig till privatpersoner och 

företag med upp till tio anställda där privatliv och företagande hänger nära ihop. 

Syftet är att genom handfasta, tydliga och konkreta tips kunna vidta åtgärder för 

ett säkrare uppkopplat liv.  

_____________________________________________________________ 
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Arbete pågår även med att stärka den enskildes säkerhet på nätet då aktörer på 

uppdrag av MSB utbildar allmänheten i hur man kan hantera sin egen 

informationssäkerhet. För att få ett större genomslag är det viktigt att höja 

ambitionen, bland annat när det gäller att nå ut i hela samhället. Det behövs även 

en starkare samverkan mellan de aktörer som riktar sig till individen.  

Utifrån de erfarenheter som dragits både från Pandemin men även i den årliga 

”Tänk säkert”-kampanjen för ökad riskmedvetenhet och säkert beteende, ser MSB 

att det finns ett behov att stärka den enskilde individens säkerhet på nätet. För att 

denna satsning ska kunna ge effekt är en nära samverkan med Polismyndigheten 

en viktig utgångspunkt samt att MSB även har medel för att stärka det pågående 

arbete som redan i dag bedrivs av andra aktörer.  

Konsekvenserna av utebliven finansiering blir att förväntningar och behov hos 

enskilda inte möts, och att förmågan hos enskilda inte stärks i den omfattning som 

krävs för att öka samhällets grundläggande cyberhygien. Att öka individens 

förmåga och kunskap om informations- och cybersäkerhet är också en fråga som 

påverkar förtroendet i samhället och tilliten till staten. 

Stärkt informationssäkerhet i offentlig förvaltning – 
utvecklad samverkan mellan CISO 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning.  

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:6 MSB  10 7 7 

 

MSB ser att det finns behov att stärka informationssäkerhetsarbete hos den offentliga 
förvaltningen. MSB äskar därför medel för en treårig satsning som ska syfta till att stärka 
grundförmågan avseende informationssäkerhet hos landets kommuner, regioner och statliga 
myndigheter.  
 
En utebliven finansiering kommer innebära att arbetet med att stärka informationssäkerheten 
hos offentlig förvaltning sker i en långsammare takt och att det riktade stöd som MSB lämnar 
inte anpassas till kommuner och regioner. 
 

 
MSB har på regeringens uppdrag genomfört en mätning och analys av nivån på 

det systematiska informationssäkerhetsarbetet hos kommuner, regioner och 

statliga myndigheter – Infosäkkollen. Resultatet av mätningen visar på att det finns 

brister i det systematiska arbetet inom den offentliga förvaltningen.  

För att skapa en säker digitalisering krävs ett aktivt arbete med informations- och 

cybersäkerhet. En god informations- och cybersäkerhet är också en grundplatta 

för arbetet inom totalförsvaret, och av stor vikt för att bevara förtroende för 

offentlig förvaltning hos medborgarna. MSB ser att det finns behov att stärka 

informations- och cybersäkerhetsarbete hos den offentliga förvaltningen.  
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Arbetet med att utforma, leda och samordna organisationers informations- och 

cybersäkerhetsarbete utgår i de allra flesta fall från en informationssäkerhets-

samordnare, en så kallad CISO6. Resultatet i Infosäkkollen visar att behovet av 

stöd till CISO i offentlig förvaltning är kritisk. För att höja grundförmågan i 

offentlig förvaltning avseende systematisk informationssäkerhet, samt för att 

stärka och stödja CISO i sitt arbete bedömer MSB att det behövs en samlad och 

fokuserad satsning. 

MSB äskar medel för en treårig satsning där målgruppen utgörs av CISO i 

offentlig förvaltning. Den föreslagna satsningen kommer att både utformas och 

genomföras i dialog med bland annat länsstyrelserna och Sveriges kommuner och 

regioner (SKR). Tre huvudsakliga moment ingår: 

 Kompetensförsörjning CISO: I detta moment inkluderas olika former av stöd 

för att attrahera kompetens, men även stöd för att utveckla kompetens 

hos de som vill ta sig in i yrket (”inboarding”). 

 Kompetensutveckling CISO: I detta moment ingår särskilt att stödja mindre 

erfarna eller juniora CISO i offentlig förvaltning (”onboarding”). Här 

ingår bland annat att ta fram ett nytt interaktivt digitalt verktyg för att 

snabbt guida CISO in i verksamheten, samt en praktiskt inriktad 

konferens för CISO. Konferensen kommer att flytta ut i landet och 

genomföras nära målgrupperna. Arbetet kommer att inriktas efter 

resultaten i Infosäkkollen. 

 Nätverk för CISO: I det här momentet ingår att skapa regionala hubbar för 

att stärka kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Syftet är att skapa en starkare 

gemenskap mellan CISO i offentlig förvaltning. Det här arbetet bygger på 

erfarenheter från den nationella samverkan som redan finns. MSB planerar 

även att erbjuda stöd till länsstyrelser för ytterligare coaching av CISO i 

kommunerna. 

Den föreslagna satsningen bedöms på kort tid kunna förbättra förutsättningarna 

för CISO att höja grundförmågan i organisationerna och äskandet av medel är 

nödvändiga för att kunna genomföra satsningarna samlat och koncentrerat på kort 

tid. 

MSB har redan påbörjat ett arbete för att under året, inom befintlig ram, stärka det 

befintliga stöd som myndigheten lämnar kring systematiskt informations-

säkerhetsarbete. I detta ingår att förenkla för aktörerna att tillgodogöra sig stödet 

genom digitala kanaler. För att förenkla för aktörerna att tillämpa MSB:s stöd på 

området ska myndigheten även genomföra en pilot där en användarnära 

stödfunktion (”helpdesk”) byggs upp för att lämna vägledning till det före-

byggande metodstöd som finns i dag. 

Den föreslagna satsningen syftar till att ytterligare utveckla stödet till den offentliga 

förvaltningen, särskilt till kommuner och regioner. En utebliven finansiering 
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medför att MSB endast kommer att kunna genomföra breda, digitala 

kunskapshöjande insatser och endast stärka de nationella nätverk som redan finns 

i dag. Det blir då inte ett regionalt eller kommunalt fokus, utan MSB satsar främst 

på att lämna stöd kopplat till myndighetens föreskrifter om informationssäkerhet 

som träffar statliga myndigheter. 

Statsbidrag för att öka kommunernas informationssäkerhet 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning.  

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:6 MSB  105 105 105 

 

MSB bedömer att det är angeläget att med kraftfulla åtgärder fortsätta höja grundnivån av 
informationssäkerhet i den offentliga förvaltningen, särskilt hos kommunerna. För att öka 
kommunernas informationssäkerhet föreslår MSB ett treårigt program där kommuner har 
möjlighet att söka statligt bidrag (totalt 100 mnkr per år) till förebyggande åtgärder på 
informationssäkerhetsområdet. 
 
En utebliven medelsförstärkning kommer att påverka möjligheterna att skyndsamt säkerställa att 
den offentliga sektorns digitalisering av informationshantering sker på ett säkert sätt. 
 

 

Digitaliseringen av samhällets informationshantering ökar samhällets sårbarhet. I 

dag räcker det inte längre att fokusera på enskilda offentliga organisationers 

säkerhetsarbete när det etableras en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för 

informationsutbyte.7 Samhällets säkerhet och beredskap förutsätter en 

grundläggande informations- och cybersäkerhet i hela den offentliga förvaltningen. 

MSB har genom anslagsförstärkning, tillsammans med nya uppgifter och mandat, 

på senare år kunnat intensifiera sitt arbete med att öka informations- och 

cybersäkerheten i samhället. Den mätning av det systematiska informations-

säkerhetsarbetet8 hos kommuner, regioner och statliga myndigheter som MSB 

genomförde nyligen visar dock fortfarande på stora brister. MSB gör därför 

bedömningen att det är angeläget att med kraftfulla åtgärder fortsätta höja 

grundnivån av informationssäkerhet i den offentliga förvaltningen, särskilt hos 

kommunerna. 

MSB har i dag uppdraget att hantera utbetalning av statsbidrag till kommuner för 

förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Det är en kommunal uppgift, men 

bidraget från MSB har i många fall varit avgörande för om en åtgärd har vidtagits 

eller inte.  

De samhällsekonomiska konsekvenserna av it-incidenter och cyberangrepp hotar 

att långt överskrida kostnaderna för att vidta förebyggande åtgärder. Det handlar 

inte bara om direkta skadekostnader utan också om långsiktig påverkan på 

samhället och avbrott i samhällsviktiga funktioner. Det är även en fråga om 

förtroende och tillit till den offentliga förvaltningen. Enligt Internetstiftelsens 

_____________________________________________________________ 
7 Se vidare regeringsuppdrag I2022/00102. 
8 Infosäkkollen 
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undersökning ”Svenskarna och internet 2021” väljer var femte internetanvändare 

att avstå från att använda digitala samhällstjänster eftersom de inte upplevs vara 

säkra.9 

Mot bakgrund av fler extrema händelser de senaste åren har behoven av att vidta 

förebyggande åtgärder ökat. Uppföljningen genom Infosäkkollen har samtidigt 

också skapat ett bättre beslutsunderlag för vilka åtgärder som behöver vidtas. 

För att öka kommunernas informationssäkerhet föreslår MSB ett treårigt program 

där kommuner har möjlighet att söka statligt bidrag (totalt 100 mnkr per år) till 

förebyggande åtgärder på informationssäkerhetsområdet. MSB bedömer att 

bidraget inte bör fördelas generellt till alla kommuner, utan att ett 

ansökningsförfarande ger möjlighet att anpassa bidraget till de reella behoven. 

MSB anser att det blir svårt att öka den grundläggande informationssäkerheten hos 

kommunerna i den takt som krävs utan någon form av starkare incitament. Ett 

riktat statsbidrag används framgångsrikt på naturolycksområdet. I takt med att den 

offentliga förvaltningen knyts ihop alltmer digitalt, desto tydligare blir det en 

nationell angelägenhet att höja den gemensamma nivån.  

En utebliven medelsförstärkning kommer att påverka möjligheterna att skyndsamt 

säkerställa att den offentliga sektorns digitalisering av informationshantering sker 

på ett säkert sätt. Säkerhetsarbetet riskerar även att i förlängningen bli dyrare och 

mer fragmenterat. 

Stärka funktionen CERT-SE för att förebygga och hantera it-
incidenter i samhället 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning.  

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:6 MSB  7 10 10 

 

För att kunna vara en stark partner i Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC), fortsätta bidra 
aktivt i det internationella och nationella CSIRT10-samarbetet, samt möta de ökande 
förväntningarna på stöd i NIS-arbetet, behöver MSB fortsätta öka förmågan hos funktionen 
CERT-SE11 att förebygga och hantera it-incidenter i samhället. 
 
En utebliven medelsförstärkning kommer att påverka samhällets förmåga att förebygga och 
hantera it-incidenter och andra cyberangrepp. De förväntningar på ökat stöd som finns hos 
aktörerna i samhället kommer inte att kunna infrias. Till detta kommer även en ökad svårighet för 
CERT-SE att samarbeta på samma tekniska nivå som andra nationella CSIRT-funktioner i 
Europa och internationellt. 
 

 

MSB ansvarar för CERT-SE, den nationella funktionen för att förebygga och 

hantera it-incidenter. Genom CERT-SE är MSB del i ett omfattande nationellt och 

internationellt operativt samarbete som stärker cybersäkerheten både i Sverige och 

i världen. MSB CERT-SE är utpekad nationell CSIRT inom ramen för NIS-

_____________________________________________________________ 
9 https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/ 
10 Computer Security Incident Response Team 
11 Sveriges Nationella Computer Emergency Response Team 
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regleringen. I rollen ingår att ta emot leverantörernas incidentrapporter, övervaka 

incidenter på nationell nivå, vidta åtgärder till följd av incidenter och ge stöd till 

samhället, samt tillhandahålla dynamisk risk- och incidentanalys och 

situationsmedvetenhet. CERT-SE är även en viktig del i Nationellt 

cybersäkerhetscentrum (NCSC). 

Genom de medel som tillförts MSB har myndigheten kunnat öka de personella 

resurserna hos CERT-SE och i någon mån även den tekniska förmågan. 

Förväntningarna på stöd från funktionen har dock ökat avsevärt de senaste åren. 

Det ökande informationsflödet och den snabba tekniska utvecklingen innebär 

även stora utmaningar för alla nationella CSIRT-funktioner i dag. Tiden mellan att 

upptäcka sårbarheter tills att organisationer drabbas av it-attacker som nyttjar 

dessa, blir allt kortare.  

Det europeiska samarbetet på området har stärkts och det har inneburit ökad 

informationsdelning och samarbete mellan myndigheterna i medlemsstaterna. 

CSIRT-funktionerna har också fått en viktigare roll i den europeiska samverkan 

kring cyberkriser, vilken syftar till en mer samordnad hantering av storskaliga 

cyberincidenter i unionen. EU är i slutfasen av arbetet med NIS 2 och den nya 

regleringen skapar större förväntningar på de nationella CSIRT-funktionerna. 

För att kunna vara en stark partner i Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC), 

fortsätta bidra aktivt i det internationella och nationella CSIRT-samarbetet, samt 

möta de ökande förväntningarna på stöd i NIS-arbetet, behöver MSB fortsätta öka 

förmågan hos funktionen CERT-SE.  

Sveriges nationella nationell CSIRT behöver kunna lämna ett mer riktat och 

kvalificerat stöd. En del av förmågeökningen handlar om ökade personella 

resurser, men omvärldsläget skapar också ett behov att fortsätta stärka säkerheten 

och kontinuiteten i de tekniska resurser som krävs för att utföra uppdraget. Till 

detta kommer även en teknisk förmågeökning för att kunna hålla jämna steg med, 

och i högre grad nyttja, den snabba kommersiella teknikutvecklingen inom 

området. 

En utebliven medelsförstärkning kommer att påverka samhällets förmåga att 

förebygga och hantera it-incidenter och andra cyberangrepp. De förväntningar på 

ökat stöd som finns hos aktörerna i samhället kommer inte att kunna infrias. Till 

detta kommer även en ökad svårighet för CERT-SE att samarbeta på samma 

tekniska nivå som andra nationella CSIRT-funktioner i Europa och internationellt. 
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Samordningscenter för forskning och innovation inom 
cybersäkerhet  

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning. 

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:6 MSB  4 4 10 

 

MSB har fått regeringens uppdrag att inrätta Sveriges nationella samordningscenter 
för forskning och innovation inom cybersäkerhet. Uppdraget tillsammans med EU:s 
nyinrättade kompetenscentrum för cybersäkerhet regleras i EU-förordning (EU) 
2021/887).  
 
Uppdraget är idag ofinansierat och en utebliven medelsökning enligt hemställan kommer att 
leda till att EU-medel från cybersäkerhetprogrammen inte kommer till gagn för svenska 
forskare och företag, att Sverige går miste om kunskap och innovationer inom cybersäkerhet 
och i förlängningen att cybersäkerhetsförmågan missgynnas liksom konkurrenskraften inom 
området.    
 

 
MSB fick den 2 september 2021 regeringens uppdrag12 att förbereda för 

inrättandet av Sveriges nationella samordningscenter (NSC) för forskning och 

innovation inom cybersäkerhet samt lämna förslag på hur NSC ska sättas upp. 

MSB redovisade regeringsuppdraget den 17 november 202113. MSB avser att 

under kvartal två 2022 inviga NSC.  

Inrättandet av NSC, centrum för forskning och innovation inom cybersäkerhet, är 

ett ofinansierat uppdrag och uppgiften är till stora delar ny för MSB som ställer 

krav på utökade resurser. Behovet av finansiering avser att bygga upp det 

nationella samordningscentret enligt kraven i EU-förordningen och på ett sådant 

sätt att NSC kan utgöra ett nationellt stöd gällande cybersäkerhetsrelaterade 

forsknings- och innovationsprogram inom Horizon Europe och DIGITAL 

Europe.  

Det nationella samordningscentret vid MSB kommer skapa förutsättningar för 

Sverige att delta i och dra nytta av de EU-finansierade cybersäkerhetsprogrammen. 

NSC arbete kommer främja EU-satsningar i Sverige, knyta kontakter mellan 

aktörer i branschen och ge stöd vid EU-utlysningar. NSC kommer även att kunna 

förvalta EU-medel för ekonomiskt stöd till framförallt små och medelstora 

företag. Utöver det ska NSC också utforska synergieffekter med försvarssektorn 

samt identifiera kopplingar och utväxlingsmöjligheter utifrån 

totalförsvarsbehoven. Sammantaget kommer NSC:s roll och aktiviteter att bidra 

till stärkt cybersäkerhet i samhället liksom stärkt konkurrenskraft på den 

internationella cybersäkerhetsmarknaden. NSC och Nationellt 

cybersäkerhetscenter (NCSC) kommer gemensamt att bidra till att stärka 

cybersäkerheten i Sverige. 

För att kunna genomföra NSC:s uppdrag finns ett minimibehov av sex 

heltidsanställda handläggare (samordnare, informationsansvarig, nationell 

_____________________________________________________________ 
12 Ju2021/03097 
13 MSB 2021-10146 
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vägledare och ekonom) på NSC-kansliet samt en chef som leder det dagliga 

arbetet vid kansliet. MSB har redan idag genom omplaneringar kunnat rekrytera 

två handläggare inom MSB:s befintliga ram. Därtill bedömer myndigheten att det 

finns möjlighet att få EU-medel för 50% av de totala omkostnaderna, vilket är 

inräknat i de återstående belopp som nu äskas.  

En utebliven ökning av medelstilldelning kommer att innebära att MSB inte 

kommer att kunna utföra sitt uppdrag som NSC och som är reglerat i EU-

förordningen. Detta riskerar att leda till att EU-medel från 

cybersäkerhetprogrammen inte når svenska forskare och företag, att Sverige går 

miste om kunskap och innovationer inom cybersäkerhet och i förlängningen att 

cybersäkerhetsförmågan missgynnas liksom konkurrenskraften inom området.      

Mobil datakommunikation som komplement till Rakel  

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning. 

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, driftsanslag för 
Rakel anslag (2:9) 

40 55 65 

 

MSB har fått i uppdrag att komplettera nuvarande Rakel med mobil datakommunikation. Detta 
arbete sker under tid av förändrad, ny säkerhetslagstiftning, hög teknikutveckling på området 
och en osäkerhet kring livslängd för nuvarande Rakel. MSB bedömer utifrån det att en höjd 
finansiering inom Rakelanslaget är nödvändig för att kunna möta dessa behov och 
utmaningar.  

 

Till följd av det säkerhetspolitiska läget, nuvarande Rakels livscykel och 

användarnas behov av säkra kommunikationslösningar, är principiella beslut om 

Rakels framtid av stor vikt för att bevara och stärka svensk krisberedskap. MSB 

har två pågående uppdrag14 som rör utveckling av radiokommunikationssystemet 

Rakel.  

Aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar har idag påtagliga och 

ökande behov av ett tillförlitligt och säkert system för mobil datakommunikation. 

MSB:s uppdrag att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil 

datakommunikation till användarorganisationer som ett komplement till Rakel 

innebär att anskaffa och etablera ett kärnnät i syfte att säkerställa statligt ägande 

och kontroll över systemets funktionalitet, inklusive användaruppgifter. Detta är 

ett första steg i att ta fram en förbättrad kommunikationslösning till aktörerna som 

kan användas i hela hotskalan, från vardagliga arbetsuppgifter, till särskilda 

händelser och svårare påfrestningar på samhället och ytterst under höjd beredskap. 

Som MSB redovisade i regeringsuppdraget är myndighetens bedömning att 

användaravgifterna inte full ut kommer att täcka kostnaderna för driften av 

systemet då antal användare i nuläget är för få. Något som även framgår i den 

ekonomiska redovisningen under avgiftsbelagd verksamhet. MSB ser därför behov 

_____________________________________________________________ 
14 Ju 2021/02484 samt Ju2021/03620 
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av anslagsmedel för att täcka underskottet som kommer att uppstå under 

budgetunderlagsperioden.  

Uppdraget att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel 

Generation 2 redovisas i sin helhet den 1 februari 2023 och ekonomiska 

konsekvenser av den rapporteringen kommer att vara en del av MSB:s 

budgetunderlag 2024-26. 

Behörig myndighet för Galileo PRS 

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning.  

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:6 MSB  42 46 46 

 

2020 fick MSB uppdraget att vara behörig myndighet, Competent PRS Authority, CPA, för den 
offentligt reglerade positioneringstjänsten Galileo PRS. Uppdraget innebär avgörande 
möjligheter för Sveriges totalförsvar att kunna nyttja ny och säker teknik inom bland annat 
positionering och tid. De medel som äskas avses användas för att bygga upp den svenska 
funktionen i enlighet med de krav som specificeras i PRS-förordningen. 

En utebliven medelsökning kommer innebära att Sverige hamnar efter i 
digitaliseringen och inte kan erbjuda samhällsviktiga aktörer tillgång till ett säkert och 
mer robust system för tillgång till exakt tid och position. Sårbarheter från beroendet 
till det amerikanska GPS som finns i nuvarande kritiska system byggs in i nya 
system, exempelvis i Rakel G2 och Sverige tappar sin status som AQUA-land15. 
 

 
Galileo är ett europeiskt satellitnavigeringssystem utvecklat av EU tillsammans 

med det europeiska rymdorganet ESA. Galileo erbjuder ett flertal öppna tjänster 

samt en offentligt reglerad tjänst, PRS, som är mer robust mot störningar och 

vilseledning. De av EU:s medlemsstater som vill kunna erbjuda PRS till användare 

inom landet måste ha en behörig myndighet som ansvarar för den nationella 

användningen, en så kallad Competent PRS Authority, CPA. MSB är sedan 2020 

utpekad som svensk behörig myndighet för Galileo PRS vilket innebär ansvar att 

se till att krav enligt PRS-förordningen säkerställs och efterföljs.  

Uppdraget som CPA-funktion är omfattande. I föregående års budgetunderlag 

redovisades behov av medel för uppbyggnad och implementation. I 

budgetunderlaget 2023-2025 redovisas ett utökat behov av medel vilket grundar 

sig i att MSB nu kommit längre fram i kartläggning och analys av de krav och 

behov som följer med uppdraget. Något som också framgår av det uppdrag som 

redovisas i enlighet med MSB regleringsbrev 202116.  

MSB har under 2021 tagit stora steg framåt vad gäller arbetet med att säkerställa 

lanseringen av PRS och hur uppdraget som CPA ska bedrivas har blivit alltmer 

tydligt. EU står för en betydande del av kostnaden gällande tillgång till systemet 

via satellitkonstellationen och dess signaler samt drift och säkerheten i systemet. 

_____________________________________________________________ 
15 AQUA (Appropriately Qualified Authority), dvs. godkänd utvärderare av kryptografiska produkter inom EU. 
16 MSB 2022-01627 
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Den nationella anpassningen och tekniska utvecklingen behöver dock 

medlemsstaterna själva bekosta.  

Utifrån en bedömning baserad på hur den finska CPA är formerad, samt det 

faktum att Sverige idag inte alls har förberett någon infrastruktur kopplad till PRS, 

är det tydligt att behovet är mycket stort och kommer öka markant. Av detta följer 

att svensk CPA behöver tillföras ökat anslag för att kunna uppfylla de minimikrav 

som specificeras i PRS-förordningen och för att därmed kunna utföra uppdraget 

som CPA.  

Idag är PRS-tjänsten fortfarande i en utvecklingsfas men förväntad driftsättning 

beräknas till 2025. De medel som nu äskas är helt avgörande för att möta de krav 

som ställs i PRS-förordning och för att Sverige ska kunna utveckla och driftsätta 

system som krävs för att erbjuda samhällsviktiga aktörer möjlighet att använda 

Galileo PRS.  

Vid utebliven medelsförstärkning riskeras framförallt följande konsekvenser: 

 att Sverige hamnar efter i digitaliseringen och inte kan erbjuda 

samhällsviktiga aktörer tillgång till ett säkert och mer robust system för 

tillgång till exakt tid och position, 

 att sårbarheter från beroendet till det amerikanska GPS som finns i 

nuvarande kritiska system byggs in i nya system, exempelvis i Rakel G2.  

 att Sverige tappar sin status som AQUA-land17. 

Det förberedande arbetet avseende utveckling av PRS-mottagare inklusive 

säkerhetsmodul kommer att avslutas 2023. Det är högst troligt att det kommer 

krävas en nationell satsning på PRS-utrustning inom Sverige motsvarande tidigare 

utveckling av signalskyddssystem. MSB vill flagga för att när vi kliver in i nästa 

utvecklingsfas så kommer den aktör som får utpekat ansvar att behöva göra 

investeringar för fortsatt utveckling av PRS-mottagare inklusive säkerhetsmodul. 

Dessa medel är inte medräknade i äskandet i årets budgetunderlag. 

  

_____________________________________________________________ 
17 AQUA (Appropriately Qualified Authority), dvs. godkänd utvärderare av kryptografiska produkter inom EU. 
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Klimatförändringarnas effekter 

Förebyggande åtgärder mot naturolyckor  

Behov av finansiering, mnkr, relativt 2022 års anslagstilldelning.  

Anslag  2023 2024 2025 

UO 6, anslag 2:6 MSB  6 6 6 

 

Anslaget 2:2 får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner som söker medel för 
förebyggande åtgärder mot naturolyckor och för länsstyrelsernas arbete enligt förordningen 
(2009:956) om översvämningsrisker. Syftet är att anpassa Sverige till de effekter som följer av 
förändrat klimat. 
 
För 2022 bedöms utökning av anslag 2:2 resultera i en stor ökning av antalet ansökningar från 
kommunerna. För att kunna svara upp mot ambitionsökningarna inom området, förbättra det 
långsiktiga stödet till kommunerna, dela erfarenheter från vidtagna åtgärder samt utveckla 
digitaliserad ärendehandläggning finns det behov av att kunna omfördela medel från anslaget 
till MSB.  
 

 
För 2022 kommer anslag 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra 

naturolyckor att öka med ca 500 miljoner kronor. En höjning av anslaget 2:2 

bedöms resultera i betydligt fler ärenden hos MSB som handlägger ansökningar 

från kommunerna. Detta ställer helt nya krav på hur MSB informerar om och 

arbetar med frågan. Mot bakgrund av detta har myndigheten bland annat fått ett 

regeringsuppdrag som syftar till att utveckla användningen av anslaget.  

För att kunna svara upp mot ambitionsökningarna inom området och 

åstadkomma ett långsiktigt stöd till kommunerna behöver MSB medel för att b.la. 

utveckla en digitaliserad ärendehantering. MSB har också ett behov av medel för 

att utveckla och stärka arbetet med uppföljning och erfarenhetsåterföring. MSB 

föreslår att medel för dessa uppgifter fördelas från anslag 2:2 ap.2 Förebyggande 

åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor till anslag 2:6 ap.1 Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap.    

Om medelsförstärkning uteblir ser MSB en risk för långa handläggningstider och 

ineffektivitet i ärendehanteringen. Den yttersta konsekvensen blir att kommunerna 

tvingas skjuta upp nödvändiga förebyggande åtgärder mot naturolyckor.  
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Ekonomiska villkor  

Verksamhetens finansiering 

Nedan följer MSB:s förslag till finansiering 2023-2025 

Utgiftsområde 6, anslag 2:2 ap. 2 Förebyggande åtgärder mot 

jordskred och andra naturolyckor 

Anslag 2:2 ap.2 får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för 

förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs eller avser bli utförda för att 

anpassa Sverige till de effekter som följer av förändrat klimat och för 

länsstyrelsernas arbete enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. 

MSB ser positivt på ökat anslag som ger kommunerna en förutsägbarhet i vilket 

statligt stöd som finns långsiktigt. Det kommer bli en utmaning att öka 

bidragsvolymen 20 gånger jämfört med 2021 års nivå med den begränsade 

resursförstärkning som MSB erhållit. MSB föreslår i årets budgetunderlag att 

medel omfördelas från anslag 2:2 ap.2 till anslag 2:6 MSB för hantering av den 

ökade bidragsvolymen enligt det förslag som lyfts under Förebyggande åtgärder 

mot naturolyckor.  

Anslag (tkr) 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

Utgiftsområde 6, anslag 
2:2 

24 850 521 850 515 850 515 850 515 850 

Omfördelat enligt förslag 
till anslag 2:6 

  6 000 6 000 6 000 

Varav del till 
länsstyrelserna 

4 546 5 500 5 500 5 500 5 500 

Utgiftsområde 6, anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 

Prognosen för budgetunderlagsperioden är mycket osäker och utfallet är helt 

beroende på de inträffade händelser som ger rätt till ersättning. Prognosen för 

kommande år under budgetunderlagsperioden motsvarar beräknad tilldelning. 

Anslag (tkr) 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

Utgiftsområde 6, anslag 
2:3 Ersättning för 
räddningstjänst m.m. 

18 429 27 580 27 580 27 580 27 580 

Utgiftsområde 6, anslag 2:4 Krisberedskap, ap. 1 Viss internationell 

säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet 

MSB disponerar anslaget först efter beslut av Regeringskansliet. Prognosen för 

budgetunderlagsperioden är helt beroende av om det händer något i omvärlden 

som föranleder beslut om insats och disposition av anslaget. Prognosen för 

kommande år under budgetunderlagsperioden motsvarar beräknad tilldelning.  

Anslag (tkr) 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

Utgiftsområde 6, anslag 
2:4 ap 1 Viss 
internationell 
säkerhetsfrämjande och 
humanitär verksamhet 

3 368 11 576 11 241 11 241 11 241 
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Utgiftsområde 6, anslag 2:4 Krisberedskap, ap.5 Krisberedskap 

Prognosen nedan baseras på att de förslag MSB redogör för genomförs, samt se 

sammanställning Behov av ökad finansiering.  

Utgiftsområde 6, anslag 
2:4 ap 5 Krisberedskap 

2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

Nuvarande uppgifter  1 270 452 1 263 154 1 515 810 1 763 385 1 763 385 

Förslag som påverkar 
anslagsbehovet: 

    185 000  295 000 445 000 

Summa 1 270 452 1 263 154 1 700 810 2 058 385 2 208 385 

Utgiftsområde 6, anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 

Prognosen nedan baseras på att de förslag MSB redogör för i kapitel 1 genomförs, 

samt se sammanställning Behov av ökad finansiering.  

Utgiftsområde 6, anslag 
2:6 Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap (belopp i tkr) 

2021  

Utfall 

2022 

Prognos 

2023 

Beräkn. 

2024 

Beräkn. 

2025 

Beräkn. 

Nuvarande uppgifter  1 492 407 1 475 263 1 442 799 1 473 038 1 473 038 

Förslag som påverkar 
anslagsbehovet: 

    247 000 249 000 257 000 

Summa 1 492 407 1 475 263 1 689 799 1 722 038 1 730 038 

Utgiftsområde 6, anslag 2:9 Rakel Generation 2  

Anslaget är anvisat för uppdraget att planera och förbereda vidare utveckling och 

etablering av Rakel Generation 2. Anslaget är nytt från och med 2022. 

Som MSB redovisar i Mobil datakommunikation som komplement till Rakel så 

innebär steg 1 mot Rakel G2, att tillhandahålla mobil datakommunikation som 

komplement till Rakel, en ny tjänst som inte kommer kunna bära sina egna 

kostnader då kundunderlaget bedöms för svagt för det. Det medför ett 

anslagsbehov för att kunna täcka detta underskott. MSB äskar således att anslagets 

ändamål utökas samt att anslaget tillförs medel i motsvarande utsträckning som 

beräknat underskott.  

Anslag (tkr) 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

Nuvarande uppgifter   67 000 62 874 15 381 15 381 

Förslag som påverkar 
anslagsbehovet: 

  40 000 55 000 65 000 

Summa  67 000 102 874 70 381 80 381 
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Utgiftsområde 7, anslag 1:1 ap 41, Internationell civil krishantering 

MSB föreslår oförändrad anslagsnivå för åren 2023-2025. MSB avser att i större 

utsträckning kunna nyttja externa medel framförallt från EU, FN eller OSSE vilket 

gör att behovet av anslagsförstärkning planar ut jämfört med tidigare äskanden. 

Anslag (tkr) 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

Utgiftsområde 7, anslag 
1:1 ap 41, Internationell 
civil krishantering (kap 
1.7) 

63 327 78 070 76 000 76 000 76 000 

Utgiftsområde 20, anslag 1:10 ap 1 Klimatanpassning – del till MSB. 

Anslagsposten får användas för karteringar, konsekvensbedömningar och 

riskhanteringsplaner avseende klimatrelaterade översvämningar, ras, skred, 

värmeböljor och skogsbränder samt för att utveckla arbetet med samhällsskydd 

och beredskap med avseende på klimatets förändring.  

För att kunna bedriva verksamheten under anslaget mer effektivt, bland annat 

kunna hantera förseningar i leveranser, äskar MSB att myndighetens anslagspost 

tillförs möjlighet att disponera eventuellt sparande. 

Anslag (tkr) 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

Utgiftsområde 20, anslag 
1:10, Klimatanpassning, 
del till MSB. 

8 902 15 500 15 500 15 500 15 500 

 

Avgiftsbelagd verksamhet 

Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras 

Nedan redovisas prognosen för den samlade avgiftsfinansierade verksamheten där 

avgiftsinkomsterna disponeras följt av prognoskommentar för respektive 

verksamhet.  

Uppdragsverksamhet 
(tkr) 

2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

Uppdragsutbildning 
kost och logi m.m.           

Intäkter 27 464 43 000 41 900 42 000 42 000 

Kostnader -37 624 -41 500 -41 900 -42 000 -42 000 

Resultat -10 160 1 500 0 0 0 

Ackumulerat -32 427 0 0 0 0 

Tekniska system      

Intäkter 13 809 29 850 35 150 38 400 43 400 

Kostnader -21 702 -33 200 -36 350 -39 600 -41 900 

Resultat -7 893 -3 350 -1 200 -1 200 1 500 

Ackumulerat -4 194 -7 544 -8 744 -9 944 -8 444 

Tjänsteexport      

Intäkter 4 650 16 500 7 100 4 000 4 000 

Kostnader -4 686 -15 289 -7 100 -4 000 -4 000 

Resultat -36 1 211 0 0                  0 
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Ackumulerat -1 211 0 0 0 0 

Internationella insatser      

Intäkter 172 157 120 000 150 000 150 000 150 000 

Kostnader -171 128 -120 000 -150 000 -150 000 -150 000 

Resultat 1 029 0 0 0 0 

Ackumulerat -6 176 0 0 0 0 

Rakel      

Intäkter 622 546 612 000 612 000 612 000 612 000 

Kostnader -574 622 -580 000 -782 000 -652 000 -627 000 

Resultat 47 924 32 000 -170 000 -40 000 -15 000 

Ackumulerat 384 990 416 990 246 990 206 990 191 990 

Lagerhållning EU      

Intäkter 138 094 165 342 115 655 115 776 72 469 

Kostnader -135 838 -170 900 -115 655 -115 776 -72 469 

Resultat 2 256 -5 558 0 0 0 

Ackumulerat 5 558 0 0 0 0 

Rakel Generation 2 Steg 
1 

     

Intäkter   0 0 0 

Kostnader   -40 000 -55 000 -65 000 

Resultat 0 0 -40 000 -55 000 -65 000 

Ackumulerat 0 0 -40 000 -95 000 -160 000 

Summa      

Intäkter 978 720 986 692 961 805 962 176 923 869 

Kostnader -945 600 -960 889 -1 173 005 -1 058 376 -1 002 369 

Resultat 33 120 25 803 -211 200 -96 200 -78 500 

Ackumulerat 346 540 372 343 198 246* 102 046 23 546 

      

Offentligrättslig 
verksamhet 

     

Intyg förare       

Intäkter 7 365 8 315 8 300 8 300 8 300 

Kostnader -7 173 -7 455 -8 300 -8 300 -8 300 

Resultat 192 860 0 0 0 

Ackumulerat -609 59 59 59 59 

*Differens ackumulerat resultat avser underskott som finansierats med anslag.  

Uppdragsutbildning kost och logi m.m. 

Den avgiftsfinansierade verksamheten har påverkats av pandemin. Samverkans- 

och uppdragsutbildningar har genomförts på distans under större delen av året. 

Pandemin har för 2021 inneburit cirka 40 procent lägre intäkt än beräknat för 

internatverksamheten. Kostnaderna är till största delen fasta och har därmed inte 

minskat i motsvarande omfattning.  

Det ackumulerade resultatet uppgår till ett underskott om cirka 32 mnkr. 

Verksamheten har under flera år haft ett ackumulerat underskott. I 2022 års 

regleringsbrev ges möjlighet att reducera underskottet genom att använda 

förvaltningsanslaget. Prognosen för 2022 inkluderar anslagsfinansiering, 

verksamheten förväntas vara i balans vid utgången av året. Den pågående 

pandemins effekter är helt avgörande för resultatet. 
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Tekniska system 

Inom ramen för mandatet att utveckla och förvalta tekniska system mot avgift 

tillhandahåller MSB SGSI18. SGSI är ett intranät, skilt från internet, för säker och 

krypterad kommunikation mellan myndigheter i Sverige och i Europa. 

Under 2021 har en uppgradering till SGSI 2.0 gjorts och all utrustning har ersatts 

för att säkerställa funktionalitet kommande år vilket påverkar kostnadsnivån. MSB 

har därför höjt avgifterna 2022. Prognosen är att antalet kunder kommer att öka 

och tillsammans med höjd avgiftsnivå förväntas verksamheten vara i balans senast 

2027. 

Tjänsteexport 

MSB:s tjänsteexport avser till stor del utbildningar som finansieras inom EU:s 

civilskyddsmekanism, men utbildningsuppdrag genomförs även på uppdrag från 

utländska myndigheter eller mellanstatliga organisationer. Pandemin har påverkat 

resultatet för 2021 negativt beroende på inställda kurser och övningar. Det 

ackumulerade resultatet uppgår till ett underskott om ca -3 mnkr. Det 

ackumulerade underskottet har i enlighet med mandatet i regleringsbrevet täckts 

av förvaltningsanslaget med ca 2 mnkr. Prognosen för 2022 utgår ifrån att 

pandemin inte längre negativt påverkar genomförande av verksamhet. 

Internationella insatser 

Omsättningen för internationella insatser är beroende av vad som händer i 

omvärlden och påverkas av vilka kris- och katastrofsituationer som uppstår och i 

vilken mån MSB tillfrågas om att lämna internationellt stöd, främst via FN:s 

humanitära biståndsorgan. Under året har MSB tecknat en ny fyraårig 

överenskommelse med SIDA med uppskattat utfall om 130 mnkr per år vilket 

bidrar till att prognostisera med en omsättning på 150 mnkr under kommande år.  

Den internationella avgiftsfinansierade insatsverksamheten har under flera år haft 

ett ackumulerat underskott. I 2022 års regleringsbrev ges möjlighet att reducera 

underskottet genom att använda förvaltningsanslaget. Prognosen för 2022 

inkluderar anslagsfinansiering, verksamheten förväntas vara i balans vid utgången 

av året. 

Rakel 

Rakel är i grunden en avgiftsfinansierad verksamhet. Undantag är en mindre 

finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap för att finansiera en lägre 

abonnemangsavgift för kommuner. Finansieringen ingår i nedanstående prognos 

tom. år 2022 då den nuvarande överenskommelsen upphör.  

Regeringen beslutar om avgifterna för de statliga myndigheterna. I prognosen för 

perioden har antagande gjorts om oförändrad avgiftsnivå relativt 2022. För 

regioner, kommuner och övriga aktörer har intäkterna prognostiserats utifrån 

fakturering kvartal 1 för år 2022.  

_____________________________________________________________ 
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Nuvarande system - och driftavtal med optioner sträcker sig fram till mars 2025. 

Investeringar och livscykelhantering är svårbedömt utifrån hur länge Rakel ska 

finnas till förfogande för kunderna innan nästa generations Rakel tar vid. Flertal 

olika projekt pågår gällande Rakel och framtiden. Kostnadsbilden kan utifrån detta 

förändras och påverkas även av det förändrade säkerhetspolitiska läget samt andra 

yttre omständigheter. 

Rakelverksamheten  
(mnkr) 

2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

Intäkter      

Statliga myndigheter* 445 436 436 436 436 

Kommuner 78 78 78 78 78 

Regioner 48 46 46 46 46 

Övriga kunder och övriga 
intäkter 

60 60 60 60 60 

Summa intäkter 631 620 620 620 620 

Summa kostnader 610 615 640 640 635 

Anslag för kompensation 
för sänkt avgift för 
kommuner 
(samverkanstillägg) 

27 27 0 0 0 

Årets resultat 48 32 -20 -20 -15 

Ingående balanserat 
resultat 

337 385 417 247 207 

Utgift investering och 
etablering G2 steg 1 

  150 20 0 

Ackumulerat resultat** 385 417 247 207 192 

*) I intäkterna ingår även MSB:s egna avgifter som användare av Rakel 

**) I det ackumulerade resultatet avräknas utgifter för etablering av Rakel G2 steg 1. Enligt 

regleringsbrevet ska etableringen finansieras med det ackumulerade överskottet från Rakel. Under 

perioden 2023-25 beräknas det ackumulerade resultatet belastas med 170 mnkr avseende investering och 

etableringen av Rakel G2 steg 1. 

Lagerhållning EU 

Verksamheten inom Strategic Warehouse II omfattar att hantera EU:s lager med 

material som används i civila krisinsatser samt utveckla ett ERP19-system för 

materiel som finansieras med EU-medel. Årets resultat uppgår till 2,3 mnkr och 

balanserar resultatet till 5,6 mnkr. Verksamheten avslutas i slutet av 2022 och 

förväntat årsresultat är – 5,6 mnkr vilket kommer innebära att uppdraget har 

genomförts med full kostnadstäckning.  

Verksamheten inom rescEU Stockpiling omfattar att hysa ett lager för 

sjukvårdsmateriel främst ventilatorer och personlig skyddsutrustning inom ramen 

för EU:s Civilskyddsmekanism, rescEU. Uppdraget genomförs tillsammans med 

Försvarsmaktens materielverk och Socialstyrelsen. Verksamheten startade upp 

under senare delen av 2020 och förväntas avslutas under 2025. Verksamheten har 

undantag från full kostnadstäckning vad gäller indirekta kostnader. Årets resultat 

och även balanserat resultat uppgår till 0 mnkr då ersättning för alla direkta 

kostnader erhålls från EU.  

_____________________________________________________________ 
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Rakel Generation 2 Steg 1  

Från och med 2023 kommer MSB tillhandahålla mobil datakommunikation som 

komplement till Rakel. Utifrån nuvarande prognoser kommer inte tjänsten att 

kunna bära sina egna kostnader då tillräckligt kundunderlag saknas. MSB äskar 

anslagsmedel för att undvika ett ackumulerat underskott i verksamheten. Detta 

problem lyfts även under Mobil datakommunikation som ett komplement till 

Rakel.  

Intyg förare 

Verksamheten har ett underskott som är hänförligt till ökade kostnader i samband 

med utveckling av examinationssystem samt lägre antal genomförda 

examinationer. Under 2021 har det gjorts en översyn av avgifterna och 

avgiftsnivån har höjts. Verksamheten förväntas vara i balans under 2022. 

Sammanlagt överskott i avgiftsfinansierad verksamhet. 
Det ackumulerade resultatet vid utgången av 2021 uppgår till 35 procent av 

intäkterna (omsättningen). I enlighet med regleringsbrevet får MSB balansera det 

ackumulerade överskottet i Rakelverksamheten i ny räkning. 

Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras 

När det sker ett oljeutsläpp driver MSB skadeståndsprocess med stöd av sjölagen 

(1994:1009) mot fartygets ägare som är ansvarigt för utsläppet för att få ersättning 

för de kostnader utsläppet orsakat. 

MSB driver för närvarande inget ärende varför prognosen för perioden är noll. 

Översikt finansiering 

Sammanfattningsvis lämnar MSB följande prognos för anslag och 

avgiftsinkomster. 

 (belopp i tkr) 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

Utgiftsområde 6, anslag 2:2 Förebyggande 
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 

24 850 521 850 515 850 515 850 515 850 

Utgiftsområde 6, anslag 2:3 Ersättning för 
räddningstjänst m.m.  

18 429 27 580 27 580 27 580 27 580 

Utgiftsområde 6, anslag 2:4 ap 1 Viss 
internationell säkerhetsfrämjande och humanitär 
verksamhet 

3 368 11 576 11 241 11 241 11 241 

Utgiftsområde 6, anslag 2:4 ap 5 Krisberedskap 1 270 452 1 263 154 1 700 810 2 058 385 2 208 385 

Utgiftsområde 6, anslag 2:6 Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

1 492 407 1 475 263 1 689 799 1 722 038 1 730 038 

Utgiftsområde 6, anslag 2:9 Rakel Generation 2  67 000 102 874 70 381 80 381 

Utgiftsområde 7, anslag 1:1 ap 41, Internationell 
civil krishantering 

62 327 78 070 76 000 76 000 76 000 

Utgiftsområde 20, anslag 1:10, 
Klimatanpassning, del till MSB 

8 902 15 500 15 500 15 500 15 500 

Avgiftsinkomster som disponeras 986 085 995 007 970 105 970 476 932 169 

Summa 3 866 820 4 455 000 5 109 759 5 467 451 5 597 144 
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Verksamhetens investeringar och lånebehov 

Investeringar klassificeras antingen som verksamhetsinvesteringar eller 

samhällsinvesteringar. Rakeltillgångar och beredskapstillgångar klassificeras som 

samhällsinvesteringar. Samhällsinvesteringarna har en särskild låneram, Övrig 

kreditram (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen). Övriga anläggningstillgångar klassificeras 

som verksamhetsinvesteringar och har en låneram enligt 7 kap. 1 § budgetlagen för 

sin finansiering. 

Verksamhetsinvesteringar 

Verksamhetsinvesteringar utgörs av investeringar i den löpande verksamheten 

men också kopplat till nationella förstärkningsresurser. Förstärkningsmateriel har 

numer sällan en entydig användning för civilt försvar utan används över hela 

hotskalan och redovisas därför inte som beredskapstillgång. 

Under senare år har MSB:s investeringsbehov ökat och fortsätter öka. Främst till 

följd av att vi fått ökade resurser till kärnenergiberedskapen men också genom 

ökad finansiering från EU. 

Prognosen för 2022 är betydligt högre än tidigare år och beror i huvudsak på att 

EU vill ge fortsatt finansiering för ytterligare inköp av tillgångar till EU:s 

sjukvårdslager. Sjukvårdslagret finansieras av EU och påverkar därmed inte lån i 

Riksgäldskontoret.  

Med anledning av att regeringen beslutat att utöka beredskapszonerna runt 

kärnkraftverken planerades anskaffning av varningsutrustning 2022 men 

investeringen har till följd av komponentbrist försenats. Anskaffningen beräknas 

istället ske under 2023 vilket står för en betydande del av de lånefinansierade 

investeringarna under det året.  

Verksamhetsinvesteringar (tkr) 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

Immateriella verksamhetsinvesteringar      

Datasystem, rättigheter mm 4 536 22 550 14 400 12 300 300 

Materiella investeringar      

Maskiner, invent, installationer mm 51 646 282 635 195 250 70 800 78 700 

Byggnader, mark mm 0 0 0 0 0 

Övriga verksamhetsinvesteringar 8 598 2 300 1 000 1 000 3 730 

Summa verksamhetsinvesteringar 64 780 307 485 210 650 84 100 82 730 

Finansiering      

Lån i Riksgäldskontoret 50 516 68 685 189 350 67 100 70 730 

Bidrag (2 kap. 3§ Kapital-
försörjningsförordningen) 

 215 500    

Anslag 2:4 Krisberedskap 14 264 23 300 21 300 17 000 12 000 

Summa finansiering  64 780 307 485 210 650 84 100 82 730 
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Särskild information verksamhetsinvesteringar 

Med anledning av att regeringen beslutat att utöka beredskapszonerna runt 

kärnkraftverken behöver MSB anskaffa ytterligare varningsutrustning. Större delen 

av anskaffningen beräknas ske under 2023. 

Verksamhetsinvesteringar (tkr) 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

Inomhusvarning 0 10 000 105 000 10 000  

Finansiering      

Lån i Riksgäldskontoret 0 10 000 105 000 10 000  

Summa finansiering      

Varav investeringar i anläggningstillgångar      

Maskiner, invent, installationer mm 0 10 000 105 000 10 000  

Summa Verksamhetsinvesteringar 0 10 000 105 000 10 000  

Samhällsinvesteringar 

De tillgångar i MSB:s verksamhet som klassificeras som samhällsinvesteringar är 

Rakel och beredskapstillgångar. Rakelverksamheten svarar för merparten. De mest 

betydande beredskapstillgångarna sett till ekonomisk omfattning är 

utomhusvarning samt investeringar som görs i länsstyrelsernas ledningsplatser. De 

investeringar som görs sker med beaktande av införandet av ett eventuellt nytt 

system för kommunikation baserat på lte-teknik som ger ökad datakapacitet. 

Investeringarna avser såväl investeringar till följd av ökat antal användare som 

investeringar i ny teknik för att kunna tillhandahålla nya tjänster. Även 

reinvesteringar i de tidigast byggda etapperna av infrastrukturen kommer att vara 

aktuella. Det förändrade säkerhets- och försvarspolitiska läge Sverige befinner sig i 

påverkar användarnas behov och krav på säkra kommunikationer, fortsatta 

investeringar för kontinuitet och ökat skydd behövs för att säkerställa att Rakel 

möter användarnas behov. Från och med 2021 gör också MSB investeringar för 

att kunna tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av 

radiokommunikationssystemet Rakel som komplement till nuvarande Rakel, vilket 

ingår i följande tabell.   

Samhällsinvesteringar (tkr) 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

Anskaffning och utveckling av nya 
investeringar 

          

Rakel inkl Rakel steg 1 generation 2 153 814 58 300 215 000 80 000 50 000 

Summa utgifter för anskaffning och 
utveckling 

     

Varav investeringar i AT      

Maskiner, inventarier och installationer 153 814 58 300 215 000 80 000 50 000 

Summa varav investeringar i AT 153 814 58 300 215 000 80 000 50 000 

Finansiering      

Anslag 2:4 ap 5 629 0 0 0 0 

Låneram för samhällsinvesteringar 153 185 58 300 65 000 60 000 50 000 

Övrig finansiering (balanserat överskott 
nuvarande Rakelverksamhet) 

  150 000 20 000  

Summa finansiering av anskaffning och 
utveckling 

153 814 58 300 215 000 80 000 50 000 
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Vidmakthållande av befintliga investeringar      

Beredskapstillgångar 32 448 40 600 45 000 45 000 41 000 

Summa utgifter för vidmakthållande 32 448 40 600 45 000 45 000 41 000 

Varav investeringar i anläggningstillgångar      

Beredskapstillgångar 32 448 40 600 45 000 45 000 41 000 

Summa varav investeringar i AT 32 448 40 600 45 000 45 000 41 000 

Finansiering      

Anslag 2:4 ap 5 Krisberedskap 24 396 38 000 33 000 33 000 29 000 

Låneram för samhällsinvesteringar 8 052 2 600 12 000 12 000 12 000 

Summa finansiering av vidmakthållande 32 448 40 600 45 000 45 000 41 000 

Totala utgifter för anskaffning, utveckling 
och vidmakthållande av investeringar 

186 262 98 900 260 000 125 000 91 000 

Totalt varav investeringar i 
anläggningstillgångar 

186 262 98 900 260 000 125 000 91 000 

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar 

Under perioden ser MSB ett ökat lånebehov till verksamhetsinvesteringar. Som 

nämnts ovan kommer ytterligare investering i varning runt kärnkraftverken öka 

myndighetens lånebehov avsevärt men anskaffningen beräknas huvudsakligen ske 

2023 istället för under 2022. Därmed uppstår större delen av det ökade 

lånebehovet först under 2023 och framåt. MSB bedömer att låneramen under 

perioden 2023-2025 fortsatt behöver uppgå till 340 mnkr. 

Låneram och räntor för 
verksamhetsinvesteringar 
(tkr) 

2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

IB lån i Riksgäldskontoret 193 676 194 531 214 946 339 216 337 428 

Nyupplåning 51 772 79 439 189 350 67 100 70 730 

Amorteringar 50 917 59 024 65 080 68 888 68 180 

UB lån i Riksgäldskontoret 194 531 214 946 339 216 337 428 339 978 

Beslutad/föreslagen 
låneram 

240 000 340 000 340 000 340 000 340 000 

Ränteutgifter      

Finansiering av räntor och 
avskrivningar 

     

Anslag 2:6 och övriga 
avgiftsintäkter 

50 917 59 024 65 080 68 888 68 180 

Låneram och räntor för samhällsinvesteringar 

Det är främst infrastrukturen kopplat till Rakelverksamheten som genererar behov 

av kreditram. Om beslut om utveckling av Rakel innebärande kommunikation 

baserat på lte-teknik som ger ökad datakapacitet dröjer kommer det innebära 

större behov av reinvesteringar i det befintliga systemet då stora delar av 

anläggningarna snart har uppnått den ekonomiska livslängden. 

MSB ser ett behov av marginal mellan planerat lånebehov och låneram så att det 

finns utrymme att omplanera genomförandet av investeringar om det skulle 

behövas, på grund av ändrade tidplaner eller förutsättningar. 

Rakelverksamheten är helt avgiftsfinansierad, innebärande att räntor och 

amortering till följd av nya lån finansieras genom avgifter från användarna. 
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Av beredskapstillgångarna är det endast utomhusvarning som föranleder behov av 

kreditram. Övriga beredskapstillgångar finansieras direkt med anslag (statskapital). 

Låneram och räntor för 
samhällsinvesteringar (tkr) 

2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

IB lån i Riksgäldskontoret 1 326 203 1 257 203 1 147 203 1 048 203 949 203 

Nyupplåning 170 000 74 000 77 000 72 000 62 000 

Amortering 239 000  184 000  176 000 171 000 158 000 

UB lån i Riksgäldskontoret 1 257 203 1 147 203 1 048 203 949 203 853 203 

Beslutad/föreslagen låneram 1 550 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 200 000 

Beräknad ränteutgift      

Finansiering av räntor och avskrivningar      

Anslag 2:6 MSB:s förvaltningsanslag 18 000 17 000 17 000 18 000 7 000 

Avgiftsintäkter Rakel 221 000 167 000 159 000 153 000 151 000 

Räntekontokredit 

I den löpande verksamheten finns ett behov av kredit för att hantera förskott 

till leverantörer, att kostnader uppstår innan intäkter erhålls och underskott i 

avgiftsfinansierad verksamhet etc.  

För att säkerställa tillräcklig likviditet föreslår MSB att räntekontokrediten 

bibehålls på nivån 400 mnkr. 

 (tkr) 
Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

Räntekontokredit  400 000 400 000 400 000 

Anslagskredit 

MSB föreslår en anslagskredit som motsvarar 3 procent av redovisade 

anslagsbehov. Undantag är anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst mm där MSB 

föreslår anslagskredit som motsvarar 10 % av redovisade anslagsbehov. 

Anslagskredit (tkr) 
Behov 
2023 

Behov 
2024 

Behov 
2025 

 

Utgiftsområde 6, anslag 2:2 Förebyggande 
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 

15 476 15 476 15 476 3% 

Utgiftsområde 6, anslag 2:3 Ersättning för 
räddningstjänst m.m.  

2 758 2 758 2 758 10% 

Utgiftsområde 6, anslag 2:4 ap.5 Krisberedskap 51 024 61 752 66 252 3% 

Utgiftsområde 6, anslag 2:4 ap1 Viss 
internationell säkerhetsfrämjande och humanitär 
verksamhet 

337 337 337 3% 

Utgiftsområde 6, anslag 2:6 Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

50 694 51 661 51 901 3% 

Utgiftsområde 6, anslag 2:9 Rakel Generation 2 3 086 2 111 2 411 3% 

Utgiftsområde 7, anslag 1:1 ap 41, Internationell 
civil krishantering 

2 280 2 280 2 280 3% 

Utgiftsområde 20, anslag 1:10, 
Klimatanpassning, del till MSB 

465 465 465 3% 
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Bemyndigande 

Anslag 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra 

naturolyckor 

MSB föreslår en fortsatt bemyndiganderam på 480 000 tkr 2023 för bidrag som 

finansieras med anslag 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra 

naturolyckor.  

Utifrån att anslagsnivå har ökat mångfalt jämfört med 2021 är det svårt att beräkna 

behovet av bemyndigande då vi ännu inte sett ansökningarna som föranleds av 

den högre anslagsnivån.  

Utestående åtaganden på anslag 2:2 har slutår 2028. 

 (tkr) 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

2026 och 
senare 

Ingående åtaganden 42 795 25 775 400 000    

+ Nya åtaganden 0 400 000 250 000     

- Infriade åtaganden -17 020 -25 775 -250 000 -100 000 -200 000 -100 000 

Utestående åtaganden vid 
årets slut 

25 775 400 000 400 000     

Tilldelad/föreslagen 
bemyndiganderam 

45 000 480 000 480 000     

 

Anslag 2:4 Krisberedskap ap 5 

MSB föreslår en höjd bemyndiganderam till om 3 500 mnkr 2023 för anslag 2:4 

Krisberedskap.  

Behovet av bemyndiganderam ökar främst för bidrag till kommuner och regioner.  

För att ge kommuner och regioner bäst förutsättningar för att klara de uppgifter 

som ligger framför dem inom civilt försvar ser MSB att det bästa vore att teckna 

en överenskommelse sträcker sig över 3 år. Därmed ser vi ett behov av utökad 

bemyndigande ram från 2023. Utan höjd bemyndiganderam befarar MSB att 

bidraget till kommuner och regioner inte kommer kunna ge den effekt det annars 

hade kunnat ge.  

Utestående åtaganden på anslag 2:4 har slutår 2029. 

Det är väsentligt att bemyndiganderamen medger en god planering av de medel 

som ges i bidrag till andra myndigheter så att verksamhet med god kvalitet och 

relevans kan genomföras. En för snäv bemyndiganderam riskerar att bidrag inte 

kan ges till de verksamheter som bäst bidrar till en stärkt förmåga eller i värsta fall 

att inte bidrag kan ges över huvud taget innebärande att viktig verksamhet inte 

genomförs. 
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Ledningsplatser mm 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

2026 och 
senare 

Ingående åtaganden 89 183 91 807 174 835 - - - 

+ Nya åtaganden 66 499 140 350 254 700 - - - 

- Infriade åtaganden -63 875 -57 322 -91 595 -158 940 -124 000 -55 000 

Utestående åtaganden vid 
årets slut 

91 807 174 835 337 940 - - - 

Bidrag till myndigheter 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

2026 och 
senare 

Ingående åtaganden 387 167 385 748 283 537    

+ Nya åtaganden 197 092 155 465 547 056    

- Infriade åtaganden -198 511 -257 676 -253 335 -273 109 -191 574 -112 575 

Utestående åtaganden vid 
årets slut 

385 748 283 537 577 258    

Forskning (MSB) 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

2026 och 
senare 

Ingående åtaganden 233 679 206 634 209 611    

+ Nya åtaganden 85 923 88 286 158 000    

- Infriade åtaganden -100 360 -85 309 -100 199 -109 214 -72 537 -85 661 

Utestående åtaganden vid 
årets slut 

219 242 209 611 267 412    

Bidrag till FFO 
2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

2026 och 
senare 

Ingående åtaganden 57 400 0 80 400    

+ Nya åtaganden  80 400 80 400    

- Infriade åtaganden -57 400   -80 400 -80 400   

Utestående åtaganden vid 
årets slut 

0 80 400 80 400    

Bidrag till kommuner och 
regioner       

Ingående åtaganden 721 000 480 000 486 000    

+ Nya åtaganden 166 000 486 000 2 232 000    

- Infriade åtaganden -407 000 -480 000 -486 000 -780 000 -939 000 -513 000 

Utestående åtaganden vid 
årets slut 

480 000 486 000 2 232 000    

Totalt behov av 
bemyndiganden för 
anslag 2:4 Krisberedskap 
ap 5 

2021 
Utfall 

2022 
Prognos 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

2025 
Beräkn. 

2026 och 
senare 

Ingående åtaganden 1 488 429 1 164 189 1 234 383    

+ Nya åtaganden 515 514 950 501 3 272 156    

- Infriade åtaganden -827 146 -880 307 -1 011 529 -1 401 663 -1 327 111 -766 236 

Utestående åtaganden vid 
årets slut 

1 176 797 1 234 383 3 495 010    

Tilldelad/föreslagen 
bemyndiganderam 

1 800 000 1 893 347 3 500 000    
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