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Sammanfattning
MSB har under 2014 fördelat sammanlagt 1 069 mnkr till myndigheter,
länsstyrelser, kommuner, landsting samt frivilliga försvarsorganisationer och
forskare. Anslaget har använts till en rad förebyggande och förberedande
åtgärder som stärker krisberedskapsförmågan inom ett flertal områden.
Myndigheter och länsstyrelser har 2014 deltagit i sammanlagt 393 projekt,
varav 188 avslutades under året. Av dessa 188 projekt anger myndigheterna att
resultaten och den uppbyggda förmågan från 55 projekt redan har kommit till
nytta vid en inträffad händelse, medan resultaten och den uppbyggda förmågan
från 70 projekt har kommit till nytta vid en genomförd övning.
Kommuner och landsting har genom den statliga ersättningen fått goda
förutsättningar att fullgöra sina uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH) och därmed dels minskat sårbarheten i sina
verksamheter, dels ökat sina förmågor att hantera krissituationer.
Tolv frivilliga försvarsorganisationer har genom uppdragsmedel från MSB
genomfört 99 uppdrag under året, i syfte att stärka samhällets krisberedskap.
Resultatet från närmare hälften av de genomförda uppdragen under 2014 har
redan kommit till nytta vid en faktisk händelse respektive vid en övning.
Anslag 2:4 finansierade under 2014 sammanlagt ett 70-tal olika
forskningsaktiviteter. Under året genomfördes tre utlysningar av
forskningsmedel. Två var öppna för ansökningar inom hela MSB:s fält,
nämligen planeringsmedel för EU-ansökningar och postdoktoralt stöd. Den
tredje var tematiskt inriktad mot området industriella informations- och
styrsystem. Totalt inkom 64 ansökningar, varav 17 hittills har beviljats.
MSB gör bedömningen att krisberedskapsförmågan på lokal, regional och
central nivå har höjts genom satsningarna från anslaget. Anslag 2:4
Krisberedskap är ett mycket viktigt instrument för att utveckla en systematisk
samverkan mellan aktörer i krisberedskapssystemet.
Uppföljningen visar att anslag 2:4 i hög grad bidrar till gemensamma uppdrag
och projekt där aktörer som annars inte skulle ha samarbetat har ökat sin
förmåga att i samverkan hantera en större händelse.
Projekten och uppdragen kommer i stor utsträckning till nytta i faktiska
händelser och anslaget bidrar till att stärka förmågan mellan olika aktörer och
olika sektorer.
MSB gör bedömningen att den verksamhet som finansierats 2014 sammantaget
bidragit till att stärka samhällets samlade krisberedskapsförmåga.
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1. Inledning
Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i
uppdrag att följa upp den verksamhet som finansierats av anslag 2:4
Krisberedskap under 2014. Uppdraget lyder:
MSB ska redovisa en uppföljning av de åtgärder som berörda myndigheter,
kommuner, landsting, och frivilliga försvarsorganisationer har vidtagit under
2014 och som finansierats av anslag 2:4 Krisberedskap. Myndigheten ska även,
efter samråd med berörda myndigheter, redovisa ett förslag till övergripande
inriktning hur fördelningen av anslaget 2:4 Krisberedskap ska prioriteras
under 2016.
Denna rapport är MSB:s redovisning av uppdraget.

1.1 Anslag 2:4 Krisberedskap
Krisberedskapsanslaget är ett medel för att uppnå regeringens mål med
samhällets säkerhet och krisberedskap. För att de övergripande målen ska
kunna uppnås vid allvarliga händelser och störningar behöver arbetet med
krisberedskap i hög grad ske i samarbete mellan såväl myndigheter, kommuner
och landsting, som privata aktörer och frivilligorganisationer.
De starka beroendeförhållandena mellan samhällsviktiga funktioner har ökat
behovet av en samlad syn och ett sektorsövergripande perspektiv vid
fördelningen av medel ur anslag 2:4 Krisberedskap. Ur ett samhällsperspektiv
finns stora vinster med samverkan över organisationsgränser. Anslaget
kompletterar aktörernas egna satsningar för att stärka sin grundläggande
förmåga.
Krisberedskapsanslaget öppnar för samverkan mellan sektorer som annars inte
har så mycket utbyte med varandra samt mellan olika typer av aktörer. Detta
sker genom till exempel gemensamma projekt mellan det offentliga och det
privata. Anslaget är en viktig resurs som stimulerar till att finna gemensamma
lösningar, exempelvis genom att åtgärda brister mellan olika ansvarsområden.
Projekten som anslaget finansierar resulterar i samverkan inom och mellan
olika nivåer i krisberedskapen och stärker därmed den gemensamma
förmågan.
Anslagets finansiering resulterar i en mer effektiv användning av statens
resurser genom att gynna samarbete och motverka dubbelarbete hos berörda
aktörer.
Krisberedskapsanslaget används för att påbörja arbete och bidrar därmed till
utvecklingen i olika delar av krisberedskapen. Det stimulerar ofta till att
initiera verksamhet som annars inte skulle ha kommit till stånd.
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Ändamålet med anslaget
Anslaget 2014 ska enligt regleringsbrevet1 användas för att finansiera åtgärder
som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga i samhällsviktig
verksamhet att motstå allvarliga händelser och kriser samt till åtgärder som
syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande civil försvarsförmåga.
Anslaget ska användas för särskilda satsningar som ligger utanför det ansvar
som varje myndighet, i enlighet med ansvarsprincipen, har för att säkerställa
att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas även när den utsätts för allvarliga
störningar.
I enlighet med ansvarsprincipen har den myndighet eller utförare som har
ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden även ansvaret i en
krissituation. I ansvaret ingår att vidta de åtgärder som krävs för att kunna
förebygga, motstå, hantera, återställa och lära från olyckor och kriser och
därigenom skapa både robusthet och krishanteringsförmåga. Dessa åtgärder
ska vidtas och finansieras inom den ordinarie verksamheten.

1.2 Om uppföljningen
Regeringens inriktning är att den verksamhet som finansieras av anslaget ska
ha påvisbara effekter på samhällets krisberedskap eller den samlade förmågan
att hantera kriser och deras konsekvenser. Det är emellertid svårt att fastställa
ett orsakssamband mellan en åtgärd som har genomförts med medel från
anslaget och det förändrade tillståndet på krisberedskapen som helhet eftersom
förmågan också påverkas av andra åtgärder som genomförs med finansiering
av andra medel.
MSB har de senaste åren arbetat med att utveckla indikatorer för att mäta
effekter av de projekt och uppdrag som centrala myndigheter, länsstyrelser och
frivilliga försvarsorganisationer bedriver2. MSB genomför även särskilda
utvärderingar för att mer djupgående bedöma effekter av finansierade projekt.
Indikatorerna och utvärderingarna har använts som underlag vid analysen av
effekter i denna rapport.
De övergripande målen för kommunernas och landstingens arbete är att
minska sårbarheten i verksamheten samt att öka förmågan att hantera
krissituationer. Utifrån genomförda åtgärder som finansierats med den statliga

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för Samhällskydd och
Beredskap

1

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) redovisade 2013 två studier som stöd
till MSB:s arbete med att följa upp och utvärdera anslagets effekter på
förmågan.

2
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ersättningen från 2:4-anslaget har kommuner och landsting lämnat sina
bedömningar av hur förmågan utvecklats, i en enkät till länsstyrelserna och
MSB. Länsstyrelserna har gjort en övergripande bedömning av kommunernas
svar och i vissa fall justerat dem. Socialstyrelsen har granskat analysen av
landstingens svar.
När det gäller forskning och studier har MSB gjort en bedömning av genomförd
verksamhet, de avslutade projekten 2014 samt de nationella och internationella
samarbeten som initierats under åren.
Hur bedömningen av effekterna på samhällets krisberedskap har genomförts
redovisas mer i detalj under varje kapitel.
Uppföljningen avser endast anslagspost 5 Krisberedskap. Inom ramen för
anslaget finns ytterligare två anslagsposter som inte berörs: ap. 1 Viss
internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet med ett utfall
på 152 tkr samt ap.3 Skogsbranden i Västmanlands län, som disponerats av
länsstyrelsen i Västmanland.
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2. Fördelning och bedömning
2.1 Fördelning av medel
Anslag 2:4 krisberedskap har 2014 finansierat verksamhet om 1 069 mnkr. Den
ekonomiska redovisningen av medlen följer i princip samma indelning som
redovisning av genomförd verksamhet i kap 3-7.
Figur 1. Fördelning till olika målgrupper 2014

Fördelning, mnkr
Myndigheter, exkl MSB (301 mnkr)
MSB (136 mnkr)
Länsstyrelser (96 mnkr)
Kommuner (345 mnkr)
Landsting (17 mnkr)
Försvarsorganisationer (36 mnkr)
Forskning och studier (138 mnkr)

Det som i ovanstående diagram redovisas som medel till myndigheter
motsvarar bidrag till de myndigheter som har ett särskilt ansvar för att arbeta
med beredskapsåtgärder, i enlighet med förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap. Dessa myndigheter tilldelades sammanlagt
533 mnkr, varav 136 mnkr hanteras3 direkt av MSB. I bilaga 1 finns en
förteckning över fördelningen till olika myndigheter.
När det gäller medel till länsstyrelser avser summan både bidrag för särskilda
projekt (57 mnkr) och medel som går till länsstyrelsernas ledningsplatser (39
mnkr). När det gäller ledningsplatserna svarade drift och underhåll för 15 mnkr
och utveckling av ledningsplatserna för 24 mnkr. Sammantaget har medel till
länsstyrelserna uppgått till 96 mnkr. I bilaga 1 (tabell 3) finns en förteckning
över hur medel har fördelats till länsstyrelserna.

3 Den del av anslaget som hanteras av MSB och som finansierats under 2013 var
bland annat förstärkningsmateriel, skyddsrumskontroll, övning, samt
utvecklingsprojekt (till exempel ledning och samverkan, LOS).
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Kommuner tilldelades sammantaget 345 mnkr av anslaget. 255 mnkr
fördelades som bidrag enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Kommunerna fick också bidrag för Rakel med 37 mnkr samt stöd och bidrag
för räddningscentraler och ledningsplatser med 53 mnkr. I bilaga 3 finns en
förteckning över fördelningen av medel till kommuner.
Landstingen tilldelades sammanlagt 17 mnkr av anslaget. 10 mnkr fördelades
som bidrag enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Landstingen fick också stöd och bidrag för ledningsplatser med 7 mnkr. I bilaga
4 finns en förteckning över fördelningen av medel till landsting.
Anslaget har även finansierat bidrag till frivilliga försvarsorganisationer (36
mnkr) samt forskning och studier (138 mnkr). I bilaga 5 och 6 finns en
förteckning över hur dessa medel har fördelats.

2.2 MSB:s bedömning
MSB gör bedömningen att förmågan på central, regional och lokal nivå har
höjts genom satsningarna från anslaget. Förmågan skulle vara på en lägre nivå
om ersättningen inte hade betalats ut. Uppföljningen visar att anslag 2:4 i hög
grad bidrar till gemensamma projekt där aktörer som annars inte skulle ha
samverkat har ökat sin förmåga att i samverkan hantera en större händelse,
även inom områden där ingen enskild aktör har ett utpekat ansvar.
Anslaget har under 2014 använts till en rad förebyggande och förberedande
åtgärder som stärker krisberedskapsförmågan inom ett flertal områden. MSB
anser att anslag 2:4 Krisberedskap är ett mycket viktigt instrument för att få till
stånd en systematisk samverkan mellan aktörer i krisberedskapssystemet.
MSB gör bedömningen att den finansierade verksamheten under 2014
sammantaget bidragit till att stärka samhällets samlade förmåga. Bland annat
genom att:
•

Bidra till att myndigheter initierat och genomfört tvärsektoriella och
sektorsövergripande samarbeten för att utveckla effektivitet,
arbetsmetodik samt nya områden för samverkan.

•

Aktörernas förmåga att använda gemensamma system, regler och
rutiner för stärkt myndighetssamverkan har ökat.

•

Förstärka effekten av andra åtgärder som tillsammans med projektoch uppdragsresultat har lett till nytta vid inträffade händelser och
genomförda övningar.

•

Kommuner och landsting genom den statliga ersättningen har fått goda
förutsättningar att fullgöra sina uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
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händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och därmed dels
minskat sårbarheten i sina verksamheter, dels ökat sina förmågor att
hantera krissituationer.
•

De frivilliga försvarsorganisationernas utbildningar och användning av
utbildade avtalspersoner har bidragit till att stärka samhällets samlade
krisberedskapsförmåga.
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3. Myndigheter och
länsstyrelser
3.1 Inledning
I detta kapitel redogörs för de delar av anslaget som avser de projektbidrag som
MSB fördelar till centrala myndigheter och länsstyrelser i en årlig process där
särskilda villkor styr fördelningen4.
Av anslaget har 533 mnkr tilldelats centrala myndigheter och länsstyrelser. Av
dessa fördelades 301 mnkr till centrala myndigheter, 136 mnkr till MSB samt
96 mnkr till länsstyrelser. I bilaga 1 finns en detaljerad förteckning över
fördelningen av medel.
Flera projekt sträcker sig över flera år. MSB har därför vid utgången av 2014
åtaganden att genom bemyndiganden bevilja fortsatt bidrag till myndigheter
om 245 mnkr med kommande års anslag.
MSB har även ansvarat för drift, förvaltning och utveckling av länsstyrelsernas
ledningsplatser.

3.2 Utgångspunkter för uppföljningen
3.2.1

Finansiering

Tilldelning av medel till utvecklingsprojekt som bedrivs av centrala
myndigheter (inklusive MSB) och länsstyrelser görs mot de principer och
villkor som regeringen ställt upp för denna del av anslaget. Vidare ska behovet
av åtgärderna ha identifierats i en analys. Detta konkretiseras sedan genom
inriktningen för anslag 2:4, som identifierar de delförmågor där samhällets
samlade krisberedskapsförmåga behöver stärkas. Myndigheterna får sedan
ansöka om projekt utifrån inriktningen för att stärka dessa delförmågor.
Krisberedskapsanslaget ska användas för särskilda satsningar som ligger
utanför det ansvar som varje myndighet, i enlighet med ansvarsprincipen, har
för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas även när den
utsätts för allvarliga störningar.

4 De

myndigheter som kan söka medel från anslaget är de myndigheter som
anges i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap, eller som pekats ut att delta i arbetet i samverkansområdena efter
beslut av regeringen eller MSB. Även MSB bedriver utvecklingsprojekt (t ex
SCADA, CBRNE) samt finansierar större samverkansövningar.
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Följande villkor ska enligt regeringens anvisningar vara uppfyllda för att en
myndighet ska kunna tilldelas medel från anslag 2:4 Krisberedskap5:
•

Det ska finnas en analys av behovet av föreslagna åtgärder och de ska
ha påvisbara effekter på samhällets samlade krisberedskap eller den
samlade förmågan att hantera kriser och dess konsekvenser.

•

Ansökningar om medel ska vara förenliga med regeringens beslut om
inriktningen av anslaget som helhet.

•

Åtgärderna som genomförs ska vara väl avgränsade samt
uppföljningsbara. Medför åtgärder framtida löpande kostnader ska
ansvarig myndighet redovisa finansieringen av dessa.

Medel från anslaget 2:4 Krisberedskap kan beviljas under en begränsad
period för att förstärka effekten av samhällets samlade krisberedskap eller
den samlade förmågan att hantera kriser och dess konsekvenser.

3.2.2

Metod för uppföljningen

Den uppföljning som MSB genomför av centrala myndigheter och länsstyrelser
består av flera delar. MSB granskar myndigheternas slutrapporter med
avseende på mål- och resultatredovisning. MSB gör även en bedömning av
huruvida myndigheterna har följt de villkor och regler för anslaget och som
specificeras i finansieringsprinciper och överenskommelse. Ett antal projekt
utvärderas dessutom mer ingående varje år. Därutöver genomförs en revision
av ett urval av myndigheter av en extern revisionsfirma.
Resultaten av revisionen och MBS:s bedömning av myndigheternas resultat
återkopplas sedan till myndigheterna via särskilda uppföljningsbesök eller per
e-post.
Alla delar av uppföljningsprocessen hinner inte färdigställas i tid för denna
rapport. Här återges därför en mer övergripande redovisning av effekterna på
samhällets samlade förmåga. Slutsatserna bygger i viss mån på aktörernas egna
bedömningar, vilket medför att resultaten bör tolkas med en viss försiktighet.
Myndigheterna har gjort en uppskattning av den påverkan projekten har haft
på förmågan och MSB har översiktligt granskat och värderat deras svar.
Effekterna har även bedömts med avseende på om de finansierade åtgärderna
kommit till nytta vid en faktisk händelse eller övning.
Underlag från MSB:s uppföljningar, särskilda utvärderingar av projekt m.m.
har också använts för att stödja slutsatserna i rapporten.
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3.3 Genomförd verksamhet och resultat
Anslaget har under 2014 finansierat en rad förebyggande och förberedande
projekt som ska stärka krisberedskapsförmågan inom ett flertal områden,
bland annat teknisk infrastruktur, transporter, ekonomisk säkerhet, farliga
ämnen, skydd, undsättning och vård samt geografiskt områdesansvar.
Under 2014 har totalt 3936 projekt finansierats, varav 188 projekt har slutförts
under året. Det är endast resultaten av de projekt som avslutats som redovisas i
detta avsnitt. I bilaga 2 finns en förteckning över avslutade projekt 2014.
3.3.1

Måluppfyllelse

Myndigheternas slutrapporter visar att en majoritet (150) av de 188 avslutade
projekten i mycket hög eller i hög grad når de uppsatta målen som ställts upp
för varje projekt.
För de projekt som har lägre måluppfyllelse är förseningar i arbetet den
främsta orsaken till avvikelsen. Ofta är det faktorer utanför projektet som
påverkar förutsättningarna för genomförandet. Vissa anger svårigheter med att
rekrytera eller att behålla kompetent personal samt annan tids- och resursbrist.
Figur 2. Antal myndigheter som anger i vilken utsträckning projekten har nått de
uppsatta projektmålen (avser de 188 projekt som avslutats under 2014).
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Siffran 393 avser de projekt som myndigheterna (inklusive MSB) rapporterat.
I några fall är ett projekt en del av ett större projekt där olika myndigheter
ansvarar för delar av projektets genomförande. De 393 projekten är således i
flera fall sammanlänkade i olika ”kluster” eller delar av ett och samma projekt.
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Effekter i form av nytta vid en händelse eller övning

När det gäller effekter visar uppföljningen att den krisberedskapsförmåga som
byggts upp med anslaget i många fall redan har kommit till nytta vid en faktisk
händelse eller en övning. Av de 188 projekt som avslutades 2014 anger
myndigheterna att resultaten och den uppbyggda förmågan från 55 projekt
redan kommit till nytta vid en faktisk händelse, medan resultaten och den
uppbyggda förmågan från 70 projekt kommit till nytta vid en genomförd
övning.
Figur 3. Antal projekt vars resultat kommit till nytta vid en händelse eller övning 2014
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Några av de händelser som nämns i slutrapporterna, där resultat från de
genomförda projekten har kunnat användas, är följande: störningar i
dricksvattenförsörjning, störningar i transporter, hantering av IT-incidenter,
upplopp med social oro, omfattande stormar och översvämningar, utbrottet av
ebola i Västafrika, analyser av Cryptosporidium, mjältbrand, mögelgifter och
andra toxiner samt hantering av olika slags smittor hos människor och djur.
Vid branden i Västmanland kom flera projektresultat till användning.
Lantmäteriet satte upp geodatatjänster inom den tekniklösning som
utnyttjades vid staben samt för insamling av geodata. Polismyndighetens roll
som koordinator för samverkansområde Bergslagen vid skogsbranden
underlättades genom förmågan att kunna visualisera händelsen via Smartboard. Dessutom kunde ledningsstaben se och spara ögonblicksbilder så att
man fick en bättre förståelse för brandens utbredning och därmed kunna vara
proaktiv avseende personalförsörjning.
Rakel underlättade samordningen i länet under branden och erfarenheter från
strategiska samverkande ledningsprojekt samt resurssamordnande funktioner
bidrog i arbetet med att hantera händelsen.
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I samband med ovan nämnda händelser rapporterar även många projekt att
den utvecklade förmågan till kriskommunikation och krishantering har kommit
till användbar nytta.
Några av de övningar som nämns i slutrapporterna, där resultat från de
genomförda projekten har kunnat användas, är följande: regionala övningar
med Rakel, Nödvattenövning stor stad med Livsmedelsverket, Störtflod
Dalälven, länsstyrelsers samverkansövningar Origo och BARBRO samt
övningen DAGNY tillsammans med försvarsmakten.
De myndigheter som angett att den genom projektet uppnådda förmågan redan
har kommit till nytta vid en faktisk händelse är Folkhälsomyndigheten,
Jordbruksverket, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Post- och Telestyrelsen,
Rikspolisstyrelsen, SMHI, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt,
Strålsäkerhetsmyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut,
Transportstyrelsen samt ett tiotal länsstyrelser över hela landet.
De förmågor som främst kommit till nytta är följande: Upptäckt, tidig varning
och analys (vid 14 händelser), Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och
andra händelser (vid 12 händelser), Hantera större CBRNE-händelser (vid 7
händelser), Lägesbild och informationsdelning (vid 5 händelser) samt Förmåga
att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar (vid 4 händelser).
Myndigheterna lyfter också fram att genomförda åtgärder har bidragit till att
förbättra hanteringen av dessa händelser i samverkan och att detta är ett
konkret resultat av projekten. Flera projekt pekar också på att resultaten
kommer till nytta vid vardagshändelser såsom trafikolyckor och eftersök av
försvunna personer i skog och mark.
Många projekt har bidragit till att hantera en och samma händelse, vilket tyder
på en stärkt förmåga för flera aktörer att hantera samma typ av hot. Den stora
spännviden av händelser där förmågan kommit till nytta visar också att de
projekt som finansieras av anslag 2:4 har påvisbara effekter på samhällets
samlade förmåga.
3.3.3

Effekter i form av stärkt samverkan och förmåga

Stärkt samverkan
En förutsättning för att samhället ska kunna hantera kriser och
samhällsstörningar på ett bra sätt är att olika aktörer kan agera samordnat.
Uppföljningen visar att anslag 2:4 Krisberedskap i stor utsträckning har
bidragit till att föra samman olika aktörer i gemensamma projekt. Samverkan i
projekten har bidragit till att aktörerna har fått en bättre kännedom om
varandras organisationer i flera avseenden.
Figur 4 visar att drygt 8 av 10 projekt rapporterar att befintliga kontakter
mellan de samverkande aktörerna har stärkts medan nästan 6 av 10 projekt
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rapporterar att nya kontakter har knutits. 6 av 10 projekt rapporterar också att
de samverkande aktörerna genom projekten har fått en ökad kunskap om
varandras ansvar och roller medan 7 av 10 projekt har lett till större samsyn på
behov, problem och utmaningar.
Ungefär vart tredje projekt rapporterar även om resultat i form av
gemensamma prioriteringar och eller åtgärder för att förebygga eller hantera
kriser, vilket ytterligare bidrar till den samlade krisberedskapsförmågan.
Figur 4. Projektens bidrag till stärkt samverkan 2014
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Stärkt krisberedskapsförmåga
Uppföljningen visar även att de finansierade projekten får aktörer på olika
nivåer att samarbeta och delta i gemensamma projekt. Förmågan stärks
därmed dels på flera nivåer i samhället, dels mellan olika nivåer i
krisberedskapssystemet. Detta är ett viktigt bidrag till samhällets samlade
krisberedskapsförmåga.
Figur 5 redovisar myndigheternas bedömning av vems krisberedskapsförmåga
som har stärkts genom de genomförda projekten samt i vilken utsträckning
förmågan har stärkts. Resultatet visar att berörda sektorer, länet, kommunerna
och landstingen främst varit målgrupperna för projekten och därmed stärkt
sina respektive förmågor mest medan det finns en potential att mer aktivt
involvera näringslivet och frivilligorganisationerna i projekten och därmed
krisberedskapsarbetet.
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Figur 5. Målgrupper för den stärkta förmågan 2014
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De finansierade projekten ska vara förenliga med beslut av regeringen om
inriktningen av anslaget. Vidare ska behovet av åtgärderna ha identifierats i en
analys. Detta konkretiseras genom inriktningen för anslag 2:4, som identifierar
de delförmågor där samhällets samlade förmåga behöver stärkas.
Myndigheterna får sedan ansöka om projekt för att stärka dessa delförmågor.
Figur 6 visar att de fem delförmågor som de avslutade projekten 2014 främst
varit avsedda att stärka är: a) stärkt förmåga att i samhällsviktig verksamhet
motstå allvarliga störningar, b) stärkt förmåga till tidig upptäckt, varning och
analys, c) stärkt förmåga till ledning och samverkan vid olyckor, kriser och
andra händelser, d) stärkt förmåga att hantera CBRNE-händelser samt e)
utvecklade risk– och sårbarhetsanalyser.
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Figur 6. Delförmågor som de avslutade projekten främst stärkt 2014
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Antal projekt
I följande avsnitt redovisas de delförmågor i inriktningen där myndigheterna
angett att krisberedskapsförmågan ska stärkas genom projektet.
Sammanställningen bygger på myndigheternas egen redovisning, där de bland
annat fått ange vilken delförmåga som projektet främst har varit avsedd att
stärka.
Förmågearbetet kan delas upp i dels förebyggande åtgärder dels förberedande
åtgärder. Med förebyggande åtgärder avses åtgärder som förhindrar att kriser
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uppstår och med förberedande åtgärder avses åtgärder som underlättar att
hantera de kriser som trots allt uppstår.
3.3.4

Förebyggande åtgärder finansierade via anslaget

I inriktningen av anslaget är det fyra förmågor som definieras som mer
förebyggande åtgärder. Nedan beskrivs dessa kortfattat och exempel ges på
genomförda projekt där resultatet även kommit till nytta vid en händelse eller
övning.
Förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar
En av krisberedskapens största utmaningar är att säkerställa en förmåga att
vidmakthålla verksamheter som är av särskild betydelse för befolkningens liv
och hälsa, för samhällets funktionalitet samt för våra grundläggande värden.
Dessa verksamheter måste fungera även när samhället utsätts för störningar.
Utav årets avslutade projekt har 25 främst stärkt denna delförmåga, varav
resultaten från 4 projekt redan kommit till nytta vid en inträffad händelse.
Projekten handlar bland annat om att minska störningar i samband med höga
flöden, bortfall av el och vattenförsörjning, snabb analys av smitta i vatten,
transporter och finansiella tjänster.
På området för dricksvattenförsörjning har till exempel länsstyrelsen i Kalmar
län genomfört projekt Regional samverkansövning och kunskapsuppbyggnad
kring temat dricksvatten och CBRNE.
Projektets resultat har bidragit till att stärka länets förmåga att hantera en
störning i dricksvattenförsörjningen bland annat genom att kunskapen kring
krisberedskap och dricksvatten har ökat. Samtidigt har kännedom och kunskap
om roller och ansvar mellan aktörer förbättrats. Projektet har belyst vikten av
att möta en kris med rätt förberedelser, utrustning och planer för kontinuitet i
dricksvattenförsörjningen.
Efter projektets slut har flera av länets kommuner förbättrat sin egen enskilda
krisberedskapsförmåga genom att köpa in egen nödvattenmateriel, revidera
planer, påbörja en översyn av risk- och sårbarhetsanalyser samt genomföra
nödvändiga övningar.
Den genom projektet stärkta krisberedskapsförmågan har med gott resultat
prövats både vid en faktisk händelse då en vattenledning grävdes av på Öland
och vid en regional dricksvattenövning.
Utvecklad risk- och sårbarhetsanalys
Risk- och sårbarhetsanalyser är viktiga verktyg för att metodiskt identifiera
brister i den samhällsviktiga verksamheten. Det kan till exempel handla om att
förbättra sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalyser avseende behov av
förstärkningsresurser vid en kris, beroendeförhållanden, konsekvenser av
riskscenarier eller analyser av åtgärders kostnader och nytta.

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

21 (78)
Datum

Diarienr

2015-03-17

2015-1062

Utav årets avslutade projekt har 19 främst stärkt denna delförmåga, varav
resultaten från 2 projekt redan kommit till nytta vid en inträffad händelse.
Länsstyrelsen i Dalarna har till exempel i projektet Klimat- och dammkris
utarbetat, samordnat och övat regionala och kommunala beredskapsplaner. I
samarbete med kommuner, Dalälvens vattenregleringsföretag, landstinget,
Polismyndigheten, Försvarsmakten, Trafikverket samt privata ägare av viktig
infrastruktur utvecklade länsstyrelsen en regional beredskapsplan för
dammbrott som samordnar berörda organisationers planer.
Kommunerna har på ett samordnat sätt informerat allmänheten om
beredskapsplanen genom utskick av foldrar och information på hemsidor.
Planverk har även upprättats för länets resurssamordnande funktion för
räddningstjänst. Funktionen har utbildats och övats i den regionala
samverkansövningen ”Störtflod Dalälven”. Den resurssamordnande funktionen
för räddningstjänsten användes även skarpt för att hantera resurser från länet
till Västmanland under skogsbranden i augusti 2014.
Ett annat exempel är Finansinspektionens projekt om riskanalys för
myndigheterna inom samverkansområdet ekonomisk säkerhet, SOES. I en
rapport har drygt 20 risker identifierats och analyserats. Gemensamt för de
risker som är relevanta för myndigheterna inom SOES är att avbrott och
störningar i myndigheternas utbetalningar kan leda till uteblivna, försenade
eller felaktiga betalningar. Effekten påverkar mottagare som är beroende av
stödet från SOES-myndigheterna.
Rapporten påvisar en mångfacetterad riskbild för myndigheterna och visar på
ett behov av fortsatt gemensamt arbete med bland annat kontinuitetshantering,
övningar och stärkt dialog inom SOES och med andra berörda aktörer. En
slutsats som kan dras är att en stor del av det kommande förbättringsarbetet
bör ligga hos SOES-myndigheterna, men att åtgärder även kan föreslås
kopplade till aktörer utanför SOES.
Kontinuitetshantering
Samhällets förmåga att hantera störningar beror i hög grad av olika aktörers
förmåga att upprätthålla sin verksamhet även i ett krisläge. För att kunna
upprätthålla verksamhetens väsentliga funktioner krävs en utvecklad
kontinuitetshantering. Den ska bygga på att respektive organisations ledning
prioriterat vilka processer som är mest centrala för verksamhetens funktion
samt genomfört en planering för de aktiviteter som är nödvändiga för detta.
Kontinuitetshantering är ofta förknippad med stora kostnader och ska i
huvudsak finansieras av den egna myndigheten. Krisberedskapsanslaget kan
dock finansiera framtagandet av nya metoder för hur kontinuiteten i den
samhällsviktiga verksamheten ska kunna säkras.
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Utav årets avslutade projekt har 6 främst stärkt denna delförmåga varav
resultaten från 2 projekt redan kommit till nytta vid en inträffad händelse.
Jordbruksverket har till exempel i projektet Medveten process för
kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet med stöd av RSAutvecklad metod arbetat med att utveckla en plan för hur kritiska funktioner
upprätthålls oavsett händelse i syfte att värna liv, hälsa och samhällets
funktionalitet.
Planen är en strategisk kontinuitetsplan som tydliggör kritiska resurser och
underlättar prioriteringar samt resursallokering vid extraordinära händelser.
Chefer och handläggare har utbildats och projektet har bidragit till att utarbeta
en gemensam terminologi mellan de myndigheter som tillsammans har ett
sektorsansvar (Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och
länsstyrelser).
Projektets resultat har testats vid en faktisk händelse då beslut fattades om
vaccination av kritisk personal för att minska risken av bortfall av
beslutsfattare och andra nyckelpersoner.
Säkerhet i industriella informations- och styrsystem
Informationssäkerhet är ett prioriterat område inom den förebyggande
verksamheten. En stor del av samhällsviktig verksamhet är beroende av så
kallade industriella informations- och styrsystem. Något förenklat handlar det
om it-baserade system som styr och reglererar fysiska förlopp. Om dessa
system inte fungerar som de ska kan det få allvarliga konsekvenser.
Utav årets avslutade projekt är det 2 projekt som främst stärkt denna
delförmåga, varav det ena är genomfört av MSB och det andra av länsstyrelsen
i Stockholm för att öka säkerheten för industriella informations- och
styrsystem som påverkar länets samhällsviktiga funktioner.
MSB har till exempel i projektet Scada7 arbetat med att öka den nationella
förmågan att förebygga och hantera IT-relaterade risker och hot mot
industriella informations- och styrsystem. Detta har skett genom en höjning av
medvetandegraden och att en teknisk utbildningsplattform utvecklats.
Den förmågeskapande miljön som byggts upp i samarbete med FOI har
utvecklats ytterligare och det finns nu en världsunik kompetens vad gäller
förmågehöjande övningar. Projektet har bidragit till att stärka samhällets
samlade krisberedskap genom att allt fler (ägare och driftansvariga,
leverantörer av system, myndigheter m.fl.) är medvetna om sårbarheterna.
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Förmågan till incidenthantering hos utvalda aktörer har ökat och projektet har
även lett till utökade kunskaper om sårbarheter och konsekvenser.
Resultatet införlivas kontinuerligt i arbetet inom MSB:s program för ökad
säkerhet i informations- och styrsystem och sprids kontinuerligt till deltagarna
i programmet. En övning genomfördes i december 2014.
3.3.5

Förberedande åtgärder finansierade via anslaget

I inriktningen av anslaget är det tio förmågor som definieras som mer
förberedande åtgärder. Nedan beskrivs dessa kortfattat och exempel ges på
genomförda projekt där resultatet även kommit till nytta vid en händelse eller
övning.
Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser
Det övergripande målet för området är att utveckla och öka samhällets förmåga
att hantera ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser.
Möjligheterna att leda och samverka mellan olika organisationer och aktörer är
centralt för att hantera kriser. Kunskap, teknik och metoder behöver utvecklas
för att hantera både det som är återkommande, men också det oväntade.
Tillförlitliga och säkra kommunikationssystem som används av alla aktörer
inom området samhällsskydd och beredskap är en förutsättning för förmågan
att hantera kriser.
Utav årets avslutade projekt har 26 främst stärkt denna delförmåga varav
resultaten från 12 projekt redan kommit till nytta vid en inträffad händelse.
Rikspolisstyrelsen har till exempel i projektet Spridning av metodhandboken
Social oro arbetat med kunskapshöjande aktiviteter med länsstyrelser och
kommuner kring området social oro. Metodhandboken har bidragit till
kunskap om hur man utvecklar en gemensam lägesbild och därmed öka
förmågan till tvärsektoriell samverkan vid en sådan händelse. Genom detta har
förmågan ökat att förutse, förebygga och ingripa vid social oro.
Projektets resultat har kommit till nytta vid händelser i Stockholms län när det
var upplopp med sociala orosmoment. Projektet bidrog med kunskap om
framtagande av en gemensam lägesbild och beslut om direkta åtgärder.
Ett annat exempel är Kustbevakningens projekt Flöde och farliga ämnen i
hamnar och rancherbangårdar som drevs tillsammans med en forskare från
WMU (World Maritime University) under 2013 – 2014. Projektet har kartlagt
flödet och mellanlagringen av farligt gods i svenska hamnar. Det har gett en
samlad bild av de varor i hamnområden som kan orsaka allvarliga bränder,
explosioner eller på annat sätt utgöra fara för människor och miljö. Denna
samlade bild har tidigare saknats.

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

24 (78)
Datum

Diarienr

2015-03-17

2015-1062

Kunskapen är viktig för flera aktörer, bland annat kustkommunerna med
räddningstjänst samt miljö- och hälsoförvaltningar, polisen, Tullverket,
Kustbevakningen och Trafikverket. Nästa steg blir att föra ut informationen
och utveckla samverkan om hur säkerheten i hamnarna ska tillgodoses.
Ett tredje exempel är Trafikverkets projekt som för trafikmyndigheternas
räkning resulterat i ett förslag och lagt grunden till ett forum för privatoffentlig samverkan inom transportsektorn (TPPOS). Branschorganisationer
och trafikmyndigheter har kommit överens om att medverka i etableringen av
detta forum under 2015-2017. Genom etablerandet kan ett närmare samarbete
och utveckling av krishanterings- och försvarsförmågan inom transportsektorn
stärkas.
Stärkt förmåga till lägesbild och informationsdelning
För att kunna skapa lägesbilder och leda i en kris behövs verktyg och system för
informationsdelning som är robusta och används i såväl vardagen som i kris.
Förmågan att skapa samlade lägesbilder och lägesuppfattningar behöver därför
utvecklas. Det finns exempelvis behov av att ta fram gemensamma rutiner och
mallar för lägesrapportering inom och mellan sektorer. Det finns vidare behov
av att ta fram gemensam teknik för visualisering av information, exempelvis ett
gemensamt kartunderlag samt att göra geodata och teknisk information sökbar
och tillgänglig som underlag för lägesbild.
Utav årets avslutade projekt har 13 främst stärkt denna delförmåga varav
resultaten från 5 projekt redan kommit till nytta vid en inträffad händelse.
SMHI har till exempel i projektet Informationsdelning utvecklat råd och
rekommendationer för samverkanskonferenser, som stöd för en gemensam
lägesbild. Projektet har utgått från rekommendationerna i MSB:s projekt
Ledning och samverkan och även samarbetat med Program för samverkan i
Stockholmsregionen.
Samverkanskonferenserna har med stöd av handboken Råd och
rekommendationer vid samverkanskonferenser kunnat genomföras på ett
effektivare sätt än tidigare. Genom workshops har aktörerna arbetat med
mallar för lägesrapporter som är kända i förväg. Därmed har konferenserna
kunnat fokusera mer på diskussion om inriktning och samordning snarare än
informationsdelning, vilket sparar viktig tid för aktörerna vid en händelse.
Projektets resultat har testats i en övning och även kommit till nytta som stöd
för länsstyrelsen i Västerbottens arbete i samband med stormen Ivar under
december 2013.
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Nationell samordning och inriktning
En förutsättning för att samhället ska kunna hantera allvarliga olyckor, kriser
och samhällsstörningar på ett bra sätt är att olika aktörer kan agera samordnat.
Detta ställer krav på såväl samverkan och ledning som kriskommunikation.
Kunskap, tekniker och metoder behöver utvecklas för att hantera både mer
återkommande och oväntade händelser.
Utav årets avslutade projekt har 5 främst stärkt denna delförmåga varav
resultatet från 1 projekt redan kommit till nytta vid en inträffad händelse.
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har till exempel i projektet
Samordning: SOFÄ:s hot- och riskbaserade FoU-process och internationell
samverkan arbetat med att öka kunskapen och samordningen om FoUfinansiering inom området för farliga ämnen.
Resultatet ska underlätta implementering av den aktörsgemensamma CBRNEstrategin som täcker olika CBRNE-sektorer (brottsbekämpning,
smittbekämpning m.m.). Projektets resultat har testats i en övning och kom till
praktisk nytta i Örebro län vid hanteringen av ett mjältbrandsfall 2013.
Regional samordning och inriktning
Den regionala nivåns förmåga att samverka behöver stärkas. Projekten ska
bland annat stödja länsstyrelserna att tillsammans med andra myndigheter och
samarbetspartners skaffa kunskap och verktyg för att utveckla arbetssätt för att
öka förmågan att hantera en händelse, utifrån regionala och lokala
förutsättningar. Exempelvis behövs samverkan mellan privata och offentliga
aktörer samt försvarsmakten fördjupas och förbättras.
Utav årets avslutade projekt har 10 främst stärkt denna delförmåga varav
resultaten från 3 projekt redan kommit till nytta vid en inträffad händelse.
Länsstyrelsen i Västmanland har till exempel i projektet Utveckling och
kvalitetssäkring av U-Sam: samordnad ledning och kriskommunikation
arbetat med att utveckla länsstyrelsens förmåga att tillämpa sitt geografiska
områdesansvar och stödja kommunerna i utvecklingsarbetet.
Genom projektet har länsstyrelsen fått ökad kunskap och möjligheter att i
gemensamma diskussioner utveckla och kvalitetssäkra befintliga former och
arbetssätt för ledning i samverkan vid stora olyckor och kriser i samhället.
Förmågan att samordna insatser, aktiviteter och verksamheter i länet har ökat,
liksom kunskapen om funktioner för att hantera samordningsproblem. Den
uppbyggda förmågan kom till nytta under skogsbranden i Västmanland under
augusti 2014.
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Stärkt förmåga till kriskommunikation och samordning av information
Myndigheternas förmåga att kommunicera med allmänheten och medier under
en kris behöver utvecklas. Det är viktigt att kunna kommunicera en
samstämmig bild av en kris. Allmänhetens förtroende är avgörande för att
arbetet med krisberedskap och olyckor ska vara framgångsrikt. Sociala medier
har blivit ett allt viktigare och utnyttjat verktyg i krisberedskapssammanhang.
Utav årets avslutade projekt har 7 främst stärkt denna delförmåga varav
resultaten från 3 projekt redan kommit till nytta vid en inträffad händelse.
Länsstyrelsen i Västernorrland har till exempel i projektet Kriskommunikation
Västernorrland utarbetat en gemensam strategi för informationssamordning
och bildat ett nätverk för kriskommunikatörer som träffas regelbundet.
Strategin används av samtliga länets aktörer och kunskapen om
kriskommunikation bland länets aktörer har ökat genom nätverksträffarna.
Strategin har testats i en övning och även kommit till nytta vid hanteringen av
stormen Ivar under december 2013. Arbetet med strategin bidrog till att skapa
en samlad bild av stormen mellan aktörer och att länsstyrelsen kunde nå fler
med sin information.
Stärkt förmåga till upptäckt, tidig varning och analys
Ett snabbt agerande kan vara avgörande för hanteringen av en kris. Under året
genomfördes projekt som bidrog till att utveckla effektiva system och verktyg
för att tidigt upptäcka eller identifiera en händelse. Flera av projekten har
bidragit till förmågan att bland annat snabbt kunna analysera olika typer av
nya smittor och väderrelaterade händelser.
Utav årets avslutade projekt har 26 främst stärkt denna delförmåga varav
resultaten från 14 projekt redan kommit till nytta vid en inträffad händelse.
SMHI har till exempel i projektet Varningssystem för värmebölja och
luftkvalitet arbetat för att det svenska samhället ska få tillgång till ett
varningssystem där SMHI förmedlar varningar för höga temperaturer som en
del av sin ordinarie varningstjänst. Varningarna ska spridas till
samhällsaktörer och allmänheten via ordinarie kanaler för vädervarningar och
även vara riktat till vårdsektorn via länsstyrelser och landsting.
Under sommaren 2013 utfärdade SMHI meddelande om höga temperaturer,
den lägsta nivån i varningssystemet för höga temperaturer, vid tre tillfällen.
Under 2014 utfärdades varningar för samtliga nivåer i varningssystemet vid ett
flertal tillfällen, dvs. såväl meddelande om höga temperaturer, varning klass 1
för mycket höga temperaturer och varning klass 2 för extremt höga
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temperaturer. De utfärdade varningarna har berört samtliga delar av landet
utom fjälltrakterna.
Stärkt förmåga att hantera förstärkningsresurser
Samhället är i hög grad dimensionerat för vardagens krav och ofta räcker de
samhällsviktiga verksamheternas ordinarie resurser inte till vid större kriser.
För att aktörerna ska kunna upprätthålla en grundläggande verksamhet vid
allvarliga händelser eller kriser kan förstärkningar från andra aktörer,
organiserad frivilligverksamhet eller andra länder behövas.
En förutsättning för detta är att aktörerna har förmåga att ta emot, fördela och
samverka kring dessa resurser. Utav årets avslutade projekt har 5 projekt
främst stärkt denna delförmåga.
Länsstyrelsen i Halland har till exempel i projektet Utveckling av Frivillig
resursgrupp Halland arbetat med att skapa en organisation där
frivilligorganisationerna själva organiserar och vidareutbildar olika funktioner
som kan användas som en resurs i länsstyrelsens krishanteringsorganisation
under en händelse.
Projektet har lett till goda resultat genom att det nu finns en organisation i
länet för regional resursgrupp (RRG). Krisberedskapsförmågan har testats i en
samverkansövning där RRG bidrog till att sammanställa en aktuell lägesbild
och organisatorisk förstärkning i fält.
MSB har även utvärderat projektet8 och bedömer att förmågan i länet stärkts
genom projektet. Se även avsnitt 3.3.7 för mer information om utvärderingen
av projektet.
Stärkt förmåga till evakuering och utrymning
Samhället har ett behov av att gemensamt undersöka och sammanställa
kunskapsläge, behov och förmåga till evakuering och utrymning av människor
och djur vid allvarliga händelser som till exempel en okontrollerad skogsbrand.
Utav årets avslutade projekt har 5 projekt främst stärkt denna delförmåga.
Transportstyrelsen har till exempel lett projektet Evakuering som resulterat i
en vägledning för storskalig evakuering. Vägledningen ska utgöra ett underlag
för berörda aktörer vid planering och förberedelser för utrymningar i större
skala i Sverige. Den kan användas i sin helhet eller i tillämpliga delar både i
fredstid och vid höjd beredskap.

8 MSB, ”Utvärdering 2014 av anslag 2:4 Krisberedskap: Projekt om
förstärkningsresurser”, 2015, publikationsnummer MSB806.
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Målgruppen för vägledningen är alla organisationer som har uppgifter i
samband med en storskalig utrymning och ansvarar för planering, förberedelse
och samverkan under utrymningen.
Projektet ska nu implementeras och spridas brett. Vägledningen har
efterfrågats av ett antal aktörer som önskat påbörja implementeringen för de
egna verksamheterna och genomföra övningar. Den stora skogsbranden i
Västmanland visade på vikten av att i förväg kunna planera för evakuering vid
större händelser.
Stärkt förmåga att hantera större CBRNE-händelser
Det finns ett behov av att utveckla samverkan vid avsiktliga och oavsiktliga
händelser med kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva
(CBRNE) ämnen samt utveckla samverkan kring åtgärder som syftar till att
förbättra förmågan att begränsa konsekvenserna av sådana händelser.
Utav årets avslutade projekt har 24 främst stärkt denna delförmåga varav
resultaten från 7 projekt redan kommit till nytta vid en inträffad händelse.
Länsstyrelsen i Västmanland har till exempel genomfört samverkansövningen
Omfall 2013. Övningen bidrog till en ökad operativ och strategisk förmåga att
hantera en kärnteknisk olycka på företaget Westinghouse i Västerås.
Projektet har bidragit till att det finns en ökad förståelse för vikten av
samverkande strategisk ledning. Länsstyrelsens beredskapsplan för
Westinghouse har justerats utifrån erfarenheterna och lärdomarna om
strategisk samverkande ledning ska införlivas i kommande arbete inom ramen
för krishanteringsnätverket USam.
Erfarenheterna kom även till nytta vid skogsbranden i Västmanland där
lärdomarna från projektet bidrog till en mer effektiv ledning och samverkan.
Ett annat exempel är projektet Kemisk analys av toxiner, vilket genomfördes
som fristående delprojekt vid flera myndigheter: Statens veterinärmedicinska
anstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Livsmedelsverket, Statens
kriminaltekniska laboratorium och Rättsmedicinalverket. Projektet har
övergripande samordnats av ett nätverk för kemiska analyser vid kris, Cnätverket, där alla myndigheter ingår.
Syftet med de olika projekten var att ta fram moderna analysmetoder för de
mycket giftiga ämnena botulinumtoxin, mjältbrandstoxin, saxitoxin,
stafylokock enterotoxin, cereulid samt cannabinol och katinon. Dessa ämnen
kan användas i samband med biologisk krigsföring eller på andra sätt bidra till
kritiska situationer genom att många människor drabbas av förgiftning.
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Arbetet har resulterat i att den svenska krisberedskapsförmågan inom dessa
områden har skärpts. Den gemensamma förmågan att identifiera extremt
giftiga och svåranalyserade ämnen har förbättrats betydligt. Nya och
förbättrade analysmetoder har utarbetats och samverkan har stärkts på ett sätt
som underlättar ett gemensamt framtida utnyttjande av resurser vid kriser.
Erfarenheter och resultat från projektet har redan använts vid hanteringen av
några fall som gäller botulintoxinförgiftningar av både människa och djur.
Civilt försvar
Samhällets krisberedskap lägger grunden för det civila försvaret, dvs. förmågan
i den verksamhet som ska bedrivas i händelse av krig. Åtgärder kan därför
behöva vidtas för att förändra eller stärka skydd mot olyckor eller
krisberedskap i relation till förmågan i händelse av krigsfara och krig.
Utav årets avslutade projekt har 6 främst stärkt denna delförmåga varav
resultatet från 1 projekt redan kommit till nytta vid en inträffad händelse.
Lantmäteriet har till exempel genomfört projektet Mobilt geostöd vid kris
genom merutnyttjande av redan tillgängliga resurser. Projektet syftar till att
lyfta fram möjligheter för civil sektor att merutnyttja det redan idag tillgängliga
mobila stöd inom GIS/GIT som Lantmäteriet och Försvarsmakten har.
Den civil-militära samverkan har goda möjligheter att öka i och med detta
projekt. Tillgången till relevant, aktuell och snabbt tillgänglig geografisk
information utgör grunden för beslutsfattande och planering i samband med
krisarbete och bidrar till utfallet av en insats.
Projektet har lett till en förhöjd kunskap hos projektets aktörer om ämnet
mobilt geostöd samt skapat en gemensam syn och målbild på hur ett sådant
stöd kan utformas. En del av projektets resultat har kommit till nytta vid
utbrottet av blåtunga i Halland och vid branden i Västmanland i augusti 2014.
Ytterligare förmågor
Några projekt redovisar även en förstärkning av några andra förmågor som
bland annat systemsäkerhetsanalys, internationell samordning och inriktning
samt den svenska hälso- och sjukvårdens förmåga att omhänderta patienter
med högsmittsamma allvarliga infektioner.
3.3.6

Att sprida resultat och införliva resultat i
verksamheten

För att öka effekten av de projekt som genomförs med medel från anslaget är
det av stor vikt att myndigheten efter genomfört projekt sprider sina
erfarenheter till de aktörer som bedöms ha nytta av den kunskap och
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utveckling som har genererats. En övervägande majoritet av projekten (183 av
188) anger att de kommer att sprida projektens resultat till berörda
målgrupper.
179 av 188 projekt anger även att de kommer att införliva projektens resultat i
myndighetens ordinarie verksamhet, vilket är betydelsefullt för att kunna
tillvarata slutsatserna av projektet och därmed varaktigt förbättra
myndighetens krisberedskapsförmåga.
3.3.7

Utvärdering av fyra projekt på temat
förstärkningsresurser

Under 2014 har MSB låtit utvärdera fyra projekt på temat
förstärkningsresurser som tar sin utgångspunkt i inriktningen för
krisberedskapsanslaget.
Följande projekt har utvärderats:
•

Projekt 1: Förstärkningsresurser – principer för länsstyrelsens
inriktning och prioritering av nationella och internationella
förstärkningsresurser, Stockholms län.

•

Projekt 2: Beroendeförhållanden och behov av stöd- och
förstärkningsresurser, Örebro län.

•

Projekt 3: Utveckling av frivillig regional resursgrupp, Hallands län.

•

Projekt 4: Länets förmåga att identifiera och prioritera
förstärkningsresurser, Värmlands län.

Alla projekt har genomförts av länsstyrelser. Projekten har haft olika inriktning
samt omfattar juridiska och andra principer för prioritering och fördelning av
resurser, beroendeanalyser, en resursinventering och skapandet av en regional
resursgrupp bemannad av frivilliga försvarsorganisationer.
Effekter
De fyra utvärderade projektens samlade effekt förväntas vara stärkt
krisberedskapsförmåga, främst genom att de bidrar till utveckling av hur
aktörerna kan arbeta för att nå detta. Projekten svarar mot de behov som
uttrycks i inriktningen för anslaget och även delar av MSB:s strategi för
förstärkningsresurser.
Eftersom det är ett litet antal projekt som genomförts inom området kan
krisberedskapsförmågan förväntas stärkas i de aktuella länen. Ett större antal
projekt inom samma inriktningsområde kan tänkbart stärka förmågan på en
nationell nivå.
För att dra största möjliga fördel av de olika ansatserna och undvika
dubbelarbete är spridning av projektens resultat viktigt. De utvärderade
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projekten har sinsemellan haft olika ansatser för att stärka
krisberedskapsförmågan avseende förstärkningsresurser. Utöver hur enskilda
projekt förväntas påverka förmågan, bedöms de ha stärkt området just genom
sina olika ansatser och olika perspektiv. De kompletterar varandra och en
mångfald i ansatserna är troligen bra för de första initiativen inom ett område
så att följande utveckling på bred front kan anpassas utifrån olika aktörers
behov och förutsättningar.
Två av länsstyrelserna har förhållandevis fritt tolkat hur de vill arbeta med
förstärkningsresurser. Mottagande, prioritering och hantering av statliga och
internationella förstärkningsresurser som anges i inriktningen breddades till
att omfatta regionala och lokala resurser.
I stort sett samma problematik som rör statliga och internationella resurser
återfinns i prioritering och fördelning av lokala och regionala resurser, särskilt
för länsstyrelsen. Att bearbeta frågor om mottagande, prioritering och
hantering inom ett län kan ge värdefulla erfarenheter och insikter till ett
framtida arbete avseende nationella principer och verktyg för detta.
Utformningen av RRG i Hallands län ger hållbarhet över tid. Behovsanalyserna
i Örebro har kortare varaktighet, men de nätverk som utarbetar dem kan ha
hög hållbarhet över tid. Behovsanalyserna är dessutom inte den enda effekten
av nätverkan eftersom aktörerna kan samverka om alla aspekter på
krisberedskap i nätverken. Några av de faktorer som bidrar till varaktigheten i
effekterna bidrar även på andra sätt till stärkt krisberedskapsförmåga, t.ex.
samverkan, ökad medvetenhet och kunskaper.
För mer information om utvärderingen och projekten, se hemsidan:
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27513.pdf

3.4 MSB:s bedömning
MSB bedömer att anslag 2:4 Krisberedskap har stärkt samhällets
krisberedskapsförmåga genom att föra samman olika aktörer som behöver
samverka före och under kriser. MSB bedömer vidare att anslaget i stor
utsträckning bidrar till gemensamma lösningar och projekt, vilket är ett
kostnadseffektivt sätt att finansiera samverkansprojekt mellan aktörer som
annars inte skulle samarbeta på detta sätt.
MSB bedömer att projekten har påverkat förmågan att hantera kriser på
nationell nivå inom flera olika sektorer, inom och emellan län, hos kommuner,
landsting, frivilligorganisationer och hos privata aktörer.
Av de 188 projekt som avslutades 2014 anger myndigheterna att resultaten och
den uppbyggda förmågan från 55 projekt redan kommit till nytta vid en faktisk
händelse, medan resultaten och den uppbyggda förmågan från 70 projekt
kommit till nytta vid en genomförd övning.
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MSB gör bedömningen att anslaget fyller sitt syfte, d.v.s. att projekten bidrar
till att stärka samhällets samlade krisberedskap och får aktörer att gemensamt
hantera en händelse. Ett mervärde med projekt finansierade av anslag 2:4
Krisberedskap är att de i stor utsträckning stimulerar till samverkan mellan
olika aktörer. Detta är av stor vikt vid hanteringen av en inträffad händelse.
MSB bedömer att förmågan till kontinuitet i samhällsviktig verksamhet och
förmågan till att agera samordnat vid händelser fortfarande är prioriterade
områden att arbeta med framöver. Dessa förmågor bör därför också utgöra
grunderna för inriktningen för 2016.
Sammantaget gör MSB bedömningen att den finansierade verksamheten
bidragit till att stärka samhällets samlade förmåga genom att bland annat:
•

Bidra till att myndigheter initierat och genomfört tvärsektoriella och
sektorsövergripande samarbeten för att utveckla effektivitet,
arbetsmetodik samt nya områden för samverkan.

•

Aktörernas förmåga att använda gemensamma system, regler och
rutiner för stärkt myndighetssamverkan har ökat.

•

Förstärka effekten av andra åtgärder som tillsammans med
projektresultat har lett till nytta vid inträffade händelser och
genomförda övningar.
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4. Kommuner
4.1 Inledning
Under 2014 tilldelades kommunerna sammanlagt 345 mnkr av anslaget, varav
255 mnkr fördelades som bidrag för krisberedskapsuppgifter enligt lagen
(2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Den årliga utbetalningen är bunden till vad som avtalats med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) i en överenskommelse om kommunernas
krisberedskap9 och styrs av en fördelningsnyckel där kommunerna får olika
summor som bland annat beror på antal invånare i respektive kommun.
37 mnkr fördelades enligt samverkanstillägget för att subventionera
kommunernas abonnemangspriser för Rakel-abonnemang. Kommunerna fick
också 53 mnkr i stöd och bidrag för att utveckla sina ledningsplatser och
räddningscentraler.
Utöver den ersättning som fördelas direkt till kommunerna deltar dessa även
när det gäller flera av de beredskapsaktiviteter som centrala myndigheter och
länsstyrelser anordnar med stöd av anslag 2:4 Krisberedskap10.

4.2 Utgångspunkter för uppföljningen
4.2.1

Finansiering och uppgifter

LEH
Den statliga ersättningen till kommunerna för uppgifter enligt LEH betalas ut
årligen med stöd av 5 kap 1 § LEH och kommunöverenskommelsen. Där
föreskrivs att kommunerna ska få ersättning av staten för kostnader för
förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH. De uppgifter som
specificeras i 2 och 3 kap LEH är:
•
•
•
•
•
•

Risk- och sårbarhetsanalys
Planering
Geografiskt områdesansvar
Utbildning och övning
Rapportering
Höjd beredskap

9 Överenskommelse

om kommunernas krisberedskap, Stockholm 17 maj 2013
(SKL 12/6159, MSB 2012-5541).
10 Dessa åtgärder beskrivs i kapitel 3 Myndigheter och länsstyrelser
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Uppgifter som rör extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning
endast i den mån verksamheten är till nytta för sådana mycket omfattande och
svåra extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommunens
verksamhet.
De vidtagna åtgärderna ska bidra till att minska sårbarheten i kommunernas
verksamhet och ge en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Kommunerna ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt
försvar11.
Bidrag till ledningsplatser
De medel som fördelas till kommunerna för att delfinansiera ledningsplatser
och räddningscentraler styrs av särskilt villkor i MSB:s regleringsbrev.
4.2.2

Metod för uppföljningen

Länsstyrelsernas uppföljningsansvar
Länsstyrelserna ska enligt sin instruktion12 följa upp kommunernas tillämpning
av LEH samt årligen till MSB dels rapportera vilka beredskapsförberedelser
som kommuner och landsting vidtagit, dels redovisa en bedömning av effekten
av de vidtagna förberedelserna.
I regleringsbrevet avseende länsstyrelserna 201413 står också att uppföljningen
ska inriktas så att den kan samordnas med uppföljningen av kommunernas
användning av utbetalade medel enligt avtal mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om kommunernas uppgifter i samhällets
krisberedskap.
Om länsstyrelsen gör bedömningen att en kommun inte fullgör sina uppgifter
enligt LEH eller inte använder medlen enligt gällande villkor kan länsstyrelsen
föreslå att ersättningen ska reduceras eller betalas tillbaka.
LEH
För att underlätta länsstyrelsernas arbete har MSB i samverkan med
länsstyrelserna utformat en enkät där kommunerna dels ska besvara frågor om
vilken LEH-verksamhet de har finansierat med den statliga ersättningen, dels
ska bedöma i vilken grad vidtagna åtgärder bidragit till en minskad sårbarhet i
kommunens verksamhet och en ökad förmåga att hantera krissituationer.
Resultaten som presenteras i detta avsnitt bygger på svaren i den enkäten, som
inkom till MSB i februari 2014. Svaren har kontrollerats av länsstyrelserna. 289
kommuner har svarat på enkäten vid tiden för denna rapports färdigställande.

11 1

kap, 1 § LEH
Förordning med länsstyrelseinstruktion (SFS 2007:825) 54 §.
13 Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna, uppdrag nr 65.
12
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MSB har med stöd av SKL utvecklat processen för kommande uppföljningar av
kommunernas krisberedskap med utgångspunkt i den justerade
överenskommelsen om kommunernas krisberedskap. Den nya processen
skapar förutsättningar för ett mer systematiskt arbetssätt när det gäller
kommunernas krisberedskap och länsstyrelsernas uppföljning.
Denna uppföljningsprocess börjar tillämpas för den ersättning som utbetalas
för 2015. Då kommer även de mål som finns angivna i överenskommelsen för
respektive uppgift i LEH att kunna följas upp fullt ut.
Ledningsplatser
När det gäller stöd till ledningsplatser har underlag utifrån de särskilda
utvärderingar som MSB låter göra under processens gång använts.

4.3 Genomförd verksamhet och resultat
4.3.1

Medelsanvändning LEH

Plan för användning av ersättning
268 kommuner uppger att de årligen upprättar en plan för hur ersättningen
ska användas, vilket är färre än 2013 (270). 21 kommuner har inte någon sådan
plan. MSB anser att medelsanvändningen effektiviseras om kommunen
planerar hur ersättningen ska användas, till exempel i kommunens
verksamhetsplanering.
Ersättning för utomhusvarning
Sammanlagt har ca 4,5 mnkr betalats ut som ersättning för utomhusvarning.
Kommunerna redovisar dock att de under 2014 har använt det dubbla, ca 8
mnkr som har gått till bland annat ersättning för drift, underhåll och tester av
anläggningar för utomhusalarmering.
Ersättning för lönekostnader
Sammanlagt har ca 91 mnkr betalats ut för ersättning för lönekostnader
avseende en säkerhetssamordnare eller motsvarande funktion för samordning
av kommunens uppgifter enligt LEH. Kommunerna redovisar att de använt ca
125 mnkr för lön till säkerhetssamordnaren eller motsvarande tjänst.
När det gäller antalet årsarbetskrafter som kommunerna har för samordning av
uppgifterna enligt LEH, ser en sammanställning av kommunernas svar ut
enligt nedan.
Årsarbetskrafter för samordning av LEH-uppgifter

Antal kommuner

Mindre än 0,25

1

Mellan 0,25 och 0,49
Mellan 0,50 och 0,74

37
128

Mellan 0,75 och 1,0
Mer än 1,0

59
64
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MSB anser att den i särklass viktigaste faktorn för att uppgifterna i lagen ska
fullgöras är att det finns en säkerhetssamordnare med kompetens och vilja att
driva på arbetet med uppgifterna i lagen.
Ersättning för uppgifter enligt LEH
Kommunerna får även ersättning för uppgifterna enligt LEH. Sammanlagt har
ca 159,5 mnkr betalats ut för uppgifterna i form av verksamhetsersättning (123
mnkr) och samverkansersättning (36,5 mnkr).
I huvudsak har kommunerna redovisat kostnader för verksamhet som går att
härleda till fullgörandet av uppgifterna i lagen. I några fall har de dock
redovisat kostnader som härrör till det egna verksamhetsansvaret i enlighet
med ansvarsprincipen. Exempel är lönekostnader för tjänsteman i beredskap,
räddningstjänsten, kostnader för utveckling och planering av kommunens
ledningsplats14 samt kostnader för Rakel.
Om länsstyrelsen gör bedömningen att en kommun inte fullgör sina uppgifter
enligt LEH eller inte använder medlen enligt gällande villkor kan länsstyrelsen
föreslå att ersättningen ska reduceras eller betalas tillbaka.
Samverkansersättning
I samband med att kommunöverenskommelsen reviderades infördes ett
särskilt tillägg för perioden 2014-2018 i syfte att stärka samverkan inom
kommunen samt mellan kommuner och andra aktörer. Samverkanstillägget
består av två delar, dels en samverkansersättning som ska stimulera ytterligare
samverkan vid genomförandet av uppgifterna, dels ett subventionerat
abonnemangspris för Rakel i syfte att stimulera kommunernas anslutning.
I uppföljningen redovisar kommunerna att ersättningen använts till olika
former av samverkansmöten, nätverksträffar och konferenser samt till
utbildningar, samverkansövningar, frivilliga resursgrupper och Rakel.
Rakel
Av samverkanstillägget avsätts 37 mnkr för att subventionera kommunernas
abonnemangspriser för Rakel-abonnemang, vilket ska underlätta för en ökad
förmåga till samverkan vid en inträffad händelse. Överenskommelsen innebär
att kommunernas pris per abonnemang och år är 6 000 kr till och med 2018.
Tillsammans med beställda, men ännu ej aktiva abonnemang uppgick antalet
nya kommunabonnemang för 2014 till 1 030, vilket innebar att målet om 1 000
nya abonnemang uppfylldes. Det totala antalet kommunala Rakel-abonnemang
var ca 9 700 i december 2014.

För detta finns särskilda medel att söka och den del som inte finansieras av
MSB ska finansieras av kommunens egen budget.

14
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Sparande
Kommunerna uppvisar sammantaget ett relativt stort sparande av den statliga
ersättningen. Sparandet från 2014 års ersättning uppgår till ca 16 mnkr, vilket
är en minskning från 2013 års uppföljning då 20 mnkr sparades för det året.
Sparandet beror på bland annat följande anledningar: tjänsten som
säkerhetssamordnare har varit vakant under en tid eller så har personen varit
föräldraledig eller sjukskriven. Medel har också sparats för planering inför
kommande (och uppskjutna) investeringar, analyser, övningar och
utbildningar. Av de 126 kommuner som anger att de har ett sparande uppger
115 kommuner att de också har en plan för hur sparandet ska användas.
Om det finns ett sparande från föregående år som överstiger 10 procent av den
totala ersättningen och som kommunen saknar en plan för hur det ska
användas kommande år, kan länsstyrelsen föreslå att ersättningen ska
reduceras.
Redovisning av medel
Kommunerna har en skyldighet att redovisa till länsstyrelserna hur de har
använt statliga medel så att en uppföljning kan ske. Om länsstyrelsen gör
bedömningen att en kommun inte använder medlen på ett korrekt sätt kan
länsstyrelsen föreslå att ersättningen ska reduceras. 262 kommuner uppger att
de särredovisar den statliga ersättningen, vilket är färre än 2013 (270). 27
kommuner anger att de inte särredovisar ersättningen.
MSB rekommenderar samtliga kommuner att särredovisa kostnader som
finansieras av den statliga ersättningen, inklusive tidredovisning av
säkerhetssamordnarens arbetstid.
4.3.2

Medelsanvändning ledningsplatser

Stöd har getts till kommunerna för att öka deras förmåga att leda och samverka
genom expertstöd och ekonomiska bidrag. Expertstöd har getts för
framtagande av åtgärdsförslag för ledningsplatserna och ekonomiska bidrag
har getts till genomförande av föreslagna åtgärder. Ekonomiska bidrag har
getts till genomförande av föreslagna åtgärder genom delfinansiering med upp
till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna.
4.3.3

Resultat av den finansierade verksamheten

Den finansierade verksamheten som har genomförts i kommunerna under
2014 har lett till följande resultat:
•

279 kommuner har rapporterat en risk och sårbarhetsanayls, RSA för
perioden 2010-2014. 275 kommuner följde under 2014 upp sin RSA,
vilket är en ökning sedan 2013 då 265 kommuner följde upp sin RSA.

•

283 kommuner har en fastställd plan för att kunna hantera
extraordinära händelser för mandatperioden 2010-2014. Detta är en
ökning sedan 2013 då 273 kommuner hade en plan fastställd.
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•

269 kommuner har former för samordning av berörda aktörers
åtgärder inför och vid en extraordinär händelse. Detta är en ökning
sedan 2013 då 262 kommuner redovisade former för samordning.

•

I 249 kommuner har förtroendevalda och eller personal utbildats för
sin uppgift. Detta är en minskning sedan 2013 då 258 kommuner hade
utbildat förtroendevalda och eller personal.

•

I 244 kommuner har förtroendevalda och eller personal övats för sin
uppgift under 2014. Detta är en minskning sedan 2013 då 257
kommuner hade övat förtroendevalda och eller personal.

•

230 kommuner har en plan för sin övningsverksamhet, vilket är en
minskning sedan 2013 då 240 kommuner hade en sådan plan.

•

257 kommuner har fastställda rutiner för att rapportera samlade
lägesrapporter till Länsstyrelsen under en extraordinär händelse, vilket
är samma antal som 2013.

•

Under 2014 har 17 kommuner har fått stöd med analys av kommunens
ledningsförmåga, vilket är färre än 2013 då 26 kommuner fick stöd.

•

23 kommuner stärkte sin tekniska ledningsförmåga 2014 genom gjorda
investeringar vid ledningsplatser och räddningscentraler, vilket är
samma antal kommuner som 2013.

4.3.4

Betydelse av statlig ersättning

Figur 7 visar att den statliga ersättningen i hög grad påverkar möjligheten att
fullgöra uppgifterna och därmed bidrar till upprätthållandet av förmågan.
Figur 7. Kommunernas bedömning av i vilken grad den statliga ersättningen påverkar möjligheten
att fullgöra uppgifterna i lagen, antal kommuner 2014
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När det gäller betydelsen av den statliga ersättningen för uppgifterna enligt
LEH är bilden tydlig. En stor majoritet av kommunerna bedömer att
ersättningen i mycket hög grad påverkar möjligheterna att fullgöra uppgifterna
i lagen (235 kommuner).
Samtidigt som ersättningen varit viktig tyder uppföljningen på att ersättningen
skulle kunna användas mer effektivt i flera kommuner än vad som är fallet
idag, eftersom 126 kommuner uppger att de har ett sparande av medel. I 21
kommuner saknas dessutom en plan för hur medel ska användas för att
fullgöra lagens uppgifter och uppnå lagens målsättningar.
Ledningsplatser
Ersättningen för uppgifterna i lagen är inte dimensionerad för större tekniska
investeringar även om sådana ytterligare kan stärka kommunernas förmåga.
Att finansiera stora investeringar såsom teknisk ledningsförmåga och
reservkraft ser MSB istället som åtgärder som ingår i kommunens eget ansvar
och som därmed ska finansieras av kommunens egen budget. MSB har dock
sett ett särskilt behov av att säkerställa kommunernas tekniska
ledningsförmåga vid extraordinära händelser och kan därför finansiera en
analys av kommuners ledningsförmåga.
4.3.5

Kommunernas bedömning av sin förmåga

Den statliga ersättningen för uppgifter enligt LEH utgår årligen till
kommunerna för att de ska utföra ett kontinuerligt arbete med uppgifterna i
lagen. Verksamheten ska leda till att sårbarheten i kommunens egen
verksamhet minskar och att förmågan att hantera krissituationer ökar.
Figur 8 visar att ett stort antal kommuner bedömer att den finansierade
verksamheten i mycket eller ganska hög grad dels har lett till att minska
sårbarheten i kommunens egen verksamhet (259 kommuner), dels har lett till
en ökad förmåga att hantera krissituationer (272 kommuner).
Figur 8. Kommunernas bedömning av i vilken grad som verksamhet och åtgärder som genomförs
med medel från den statliga ersättningen har lett till minskad sårbarhet och ökad förmåga.
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Den statliga ersättningen har enligt kommunernas egen bedömning bidragit till
att minska sårbarheten och öka förmågan bland annat genom att:
•

Kommunernas kunskap om risker och sårbarheter som kan påverka
verksamheten har ökat och planeringen för vilka åtgärder som ska
vidtas för att minska eller eliminera riskerna har förbättrats.

•

De utbildningar och övningar som genomförts har ökat
krisberedskapsförmågan och förutsättningarna att agera på ett effektivt
sätt vid en inträffad händelse. Den tekniska ledningsförmågan i
ledningsplatserna har också ökat.

•

Förmågan att hantera en extraordinär händelse, d.v.s. att vidta de
nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att samhällsviktig
verksamhet kan upprätthållas samt att ge invånare och medier
information om händelsen har ökat.

4.4 MSB:s bedömning
Kommunerna har med stöd av den statliga ersättningen för uppgifterna enligt
LEH arbetat med risk- och sårbarhetsanalyser, planering, samordning, samt
anordnat utbildning och övning av den politiska ledningen och övrig personal
så att de ska klara sin uppgift vid en krissituation.
Sammanställningen visar att fler kommuner har följt upp sin risk- och
sårbarhetsanalys samt har en fastställd plan för att kunna hantera
extraordinära händelser jämfört med 2013. Samtidigt visar uppföljningen att
antalet kommuner som genomförde utbildningar och övningar för sin personal
är färre jämfört med 2013.
Kommunernas sparande av den statliga ersättningen har också minskat under
2014. Den statliga ersättningen är ett viktigt stöd för kommunerna att fullgöra
arbetet med uppgifterna i lagen, vilket i sin tur leder till att samhällets samlade
krishanteringsförmåga ökar. MSB bedömer att uppgifterna skulle utföras i
betydligt mindre utsträckning om ersättningen inte hade betalats ut.
Stödet till kommunerna har bidragit till att den tekniska ledningsförmågan har
stärkts i flera kommuner. Att ha en god teknisk ledningsförmåga medför en
ökad möjlighet att samverka med andra aktörer vid olyckor och kriser. Genom
ledningsplatser skapas en teknisk grundplattform så att samverkan inom och
mellan olika nivåer kan ske.
MSB bedömer att den statliga ersättningen till kommunerna sammantaget har
haft stor betydelse för att dels minska sårbarheten i kommunernas verksamhet,
dels ökat deras förmåga att hantera krissituationer som trots allt uppstått.
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5. Landsting
5.1 Inledning
Under 2014 tilldelades landstingen sammanlagt ca 17 mnkr av anslaget, varav
10 mnkr fördelades som bidrag enligt lagen (2006:544) om kommuner och
landstings åtgärder inför och under en extraordinär händelse i fredstid och
höjd beredskap.
Landstingen fick också stöd och bidrag för ledningsplatser med ca 7 mnkr. I
bilaga 4 finns en förteckning över fördelningen av medel till landsting.
Utöver den ersättning som fördelas direkt till landstingen deltar dessa även på
olika sätt när det gäller flera av de beredskapsaktiviteter som myndigheter och
länsstyrelser anordnar med stöd av anslag 2:4 Krisberedskap15.

5.2 Utgångspunkter för uppföljningen
5.2.1

Finansiering och uppgifter

LEH
Den statliga ersättningen till landstingen för uppgifter enligt LEH betalas ut
årligen med stöd av 5 kap 1 § LEH och en överenskommelse som MSB årligen
upprättar med varje landsting16.
Landstingen får 444 444 kr var per år förutom de i Skåne, Stockholm och
Västra Götaland som får vardera 666 667 kr per år
Enligt lagen ska landstingen få ersättning av staten för kostnader för
förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH. De uppgifter som
specificeras i 2 och 3 kap LEH är:
•
•
•
•
•

Risk- och sårbarhetsanalys
Planering
Utbildning och övning
Rapportering
Höjd beredskap

Uppgifter som rör extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning
endast i den mån verksamheten är till nytta för sådana mycket omfattande och
svåra extraordinära händelser som allvarligt kan påverka landstingets

15 Dessa

åtgärder beskrivs i kapitel 3. Myndigheter och länsstyrelser
utgår från en avsiktsförklaring 2007 mellan dåvarande
KBM och SKL. Där regleras utbetalning, uppgifter och mål för landstingen.
16 Överenskommelsen
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verksamhet. De vidtagna åtgärderna ska bidra till att minska sårbarheten i
landstingens verksamhet och ge en god förmåga att hantera krissituationer i
fred. Landstingen ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till
civilt försvar17.
Bidrag till ledningsplatser
De medel som fördelas till landstingen för att delfinansiera ledningsplatser och
räddningscentraler styrs av särskilt villkor i MSB:s regleringsbrev.
5.2.2

Metod för uppföljningen

Resultaten avseende LEH som presenteras i detta kapitel bygger på
landstingens svar i den årliga slutrapport som landstingen lämnade till MSB i
februari 2014. Samtliga landsting har lämnat en slutrapport vid tiden för denna
rapports färdigställande. Landstingen har svarat på frågor om vilken
verksamhet landstingen har finansierat med den statliga ersättningen avseende
uppgifterna enligt LEH samt gjort en bedömning av den finansierade
verksamhetens effekter på krisberedskapsförmågan.
Då rapportens resultat i stor utsträckning bygger på landstingens egen
uppskattning bör resultaten tolkas med viss försiktighet. Socialstyrelsen har
hjälpt till att granska avsnittet.

5.3 Genomförd verksamhet och resultat
5.3.1

Medelsanvändning LEH

När det gäller det bidrag MSB fördelar till landstingen för att uppgifterna i LEH
ska fullgöras är det tydligt att landstingen upplever stödet som mycket viktigt.
MSB anser att landstingen bör upprätta en plan för hur de ska använda den
statliga ersättningen för att den ska få full effekt. Vidare bör ersättningen
särredovisas så att det lättare går att följa upp hur medlen används.
Uppföljningen visar att 18 landsting har en särskild plan för hur den statliga
ersättningen ska användas och 13 landsting särredovisar ersättningen.
Ersättning för lönekostnader
Flera landsting redovisar kostnader för personal som arbetar med uppgifterna i
lagen. En majoritet lyfter fram att ersättningen främst går till löner för RSAhandläggare och i viss mån även för arbete med övning och utbildning.
Samtidigt som landstingen redovisar relativt låga kostnader för löner anger de
att de lägger ned relativt mycket arbetstid på att arbeta med uppgifterna enligt
lagen.
Landstingens svar visar även att de i vissa fall avsätter egna medel för att
finansiera säkerhetssamordnarens arbete, vilket framgår av tabellen nedan.
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Årsarbetskrafter för samordning av LEH-uppgifter

Antal landsting

Mindre än 0,25
Mellan 0,25 och 0,49

1
0

Mellan 0,50 och 0,74
Mellan 0,75 och 1,0

1
4

Mer än 1,0

15

Ersättning för uppgifter enligt LEH
Landstingen uppger i sin redovisning att de arbetat med verksamhet som kan
kopplas till samtliga uppgifter i lagen, men majoriteten lyfter särskilt fram
arbete med risk- och sårbarhetsanalyser samt övningar, utbildningar och
seminarier.
Sparande
Hälften av landstingen (10 st) uppvisar ett sparande av den statliga
ersättningen varav fem landsting har ett sparande på över 1 mnkr vardera.
Sammanlagt uppgår det totala sparandet till 9,6 mnkr.
Anledningarna är bland annat sparande inför kommande eller på grund av
uteblivna utbildningar och övningar samt arbete som inte hunnits med på
grund av hög arbetsbelastning eller att en krisberedskapsmedarbetare inte
blivit anställd än. Landstingen har dock i nio fall av tio en plan för hur de ska
använda pengarna.
5.3.2

Medelsanvändning ledningsplatser

Stöd har även getts till landstingen för att öka deras förmåga att leda och
samverka, dels genom expertstöd och dels genom ekonomiska bidrag.
Expertstöd har getts för genomförande av Table Top-övningar vars resultat har
legat till grund till framtagande av åtgärdsförslag för ledningsplatserna.
Expertstöd har även getts för att genomföra sårbarhetsutredningar avseende
landstingens teleförbindelser. Ekonomiska bidrag har getts till genomförande
av föreslagna åtgärder genom delfinansiering med upp till 50 procent av de
bidragsberättigade kostnaderna.
5.3.3

Resultat av den finansierade verksamheten

Den finansierade verksamheten har lett till följande resultat:
•

Samtliga 21 landsting har för mandatperioden redovisat en risk- och
sårbarhetsanalys, viket är oförändrat sedan 2013. 19 landsting har
under 2014 följt upp sin RSA.

•

20 landsting har en fastställd plan (utöver den katastrofmedicinska
planen) för att kunna hantera extraordinära händelser för
mandatperioden 2011-2014. 19 landsting uppger att planen bygger på
genomförd RSA, jämfört med 2013 då 18 landsting uppgav att planen
byggde på RSA.

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

44 (78)
Datum

Diarienr

2015-03-17

2015-1062

•

Samtliga landsting deltar i en funktion för att åstadkomma samverkan
och samordning av berörda aktörers åtgärder inför och vid en
extraordinär händelse. Detta är oförändrat sedan 2013.

•

I 17 landsting har förtroendevalda och eller personal utbildats eller
tränats för sin uppgift under 2014, vilket är färre än 2013 då 20
landsting hade utbildat personal.

•

16 landsting har en flerårig övningsplan för sin verksamhet, jämfört
med 13 landsting 2013.

•

I 16 landsting har förtroendevalda och eller personal övats för sin
uppgift under 2014, vilket är färre än 2013 då 19 landsting hade övat
sin personal. 13 landsting har deltagit i en samverkansövning, jämfört
med 14 landsting 2013.

•

15 landsting har fastställda rutiner för att lämna lägesrapporter och
information om händelseutvecklingen under en extraordinär händelse
till Socialstyrelsen och länsstyrelsen, jämfört med 14 landsting 2013.

•

4 landsting fått stöd i form av analys av landstingets ledningsförmåga,
vilket är färre än 2013 då 10 landsting fick stöd.

•

4 landsting har stärkt sin tekniska ledningsförmåga genom gjorda
investeringar i sina ledningsplatser, vilket är samma antal som 2013.

5.3.4

Betydelse av statlig ersättning

När det gäller det bidrag MSB fördelar till landstingen för att uppgifterna i LEH
ska fullgöras är det tydligt att landstingen upplever stödet som mycket viktigt.
Figur 9 visar att 20 landsting bedömer att den statliga ersättningen i hög grad
påverkar möjligheterna att fullgöra uppgifterna. Samtidigt visar uppföljningen
att landstingen också avsätter egna medel för sin krisberedskap.
Figur 9. Landstingens bedömning 2014 av i vilken utsträckning den statliga ersättningen påverkar
möjligheterna att fullgöra uppgifterna i lagen, antal landsting
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Landstingens bedömning av sin förmåga

Den statliga ersättningen för uppgifter enligt LEH utgår årligen till landstingen
för att de ska utföra ett kontinuerligt arbete med uppgifterna i lagen, utöver
åtgärder för katastrofmedicinsk beredskap. Som komplement till detta har
vissa landsting beviljats medel för att utrusta sina ledningsplatser.
Verksamheten ska leda till att sårbarheten i landstingens egen verksamhet
minskar och att förmågan att hantera krissituationer ökar.
Figur 10 visar att samtliga landsting bedömer att den finansierade
verksamheten i hög grad har lett till att dels minska sårbarheten i landstingets
verksamhet, dels öka förmågan att hantera krissituationer.
Figur 10. Landstingens bedömning av i vilken utsträckning den finansierade verksamheten lett till
att minska sårbarheten och att öka förmågan att hantera krissituationer i fred
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Den statliga ersättningen har enligt landstingens egen bedömning bidragit till
en minskad sårbarhet och en ökad förmåga bland annat genom att:
•

Landstingets kunskap om risker och sårbarheter som kan påverka
landstingets verksamhet ökat genom genomförda risk- och
sårbarhetsanalyser.

•

Planeringen för hur risker och sårbarheter ska reduceras eller
elimineras har förbättrats utifrån analyserna bland annat genom
evakueringsplaner och ökad kontinuitetshantering.

•

Förmågan att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att
säkerställa att en samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas samt att
ge invånare och medier information om händelsen har ökat.

•

Genomförda utbildningar, övningar, åtgärder och
informationsspridning har ökat medvetenheten om risker och
sårbarheter samt förmågan att agera vid en händelse.
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En tydligare styrning och ansvarsfördelning förbättrat
förutsättningarna att agera i samverkan vid en händelse.

5.4 MSB:s bedömning
Landstingen har med stöd av den statliga ersättningen arbetat med risk- och
sårbarhetsanalyser, planering och samordning av nödvändiga åtgärder samt
anordnat utbildningar och övningar av personal så att de ska klara sina
uppgifter vid en krissituation.
Sammanställningen visar att landstingen genomfört färre utbildningar och
övningar för sin personal 2014 jämfört med 2013. Dessutom visar flera
landsting upp ett stort sparande av den statliga ersättningen, vilket tyder på att
effektiviteten skulle kunna öka.
Den statliga ersättningen är ett viktigt stöd för landstingen att fullgöra
uppgifterna enligt lagen, vilket i sin tur leder till att samhällets samlade
krishanteringsförmåga ökar. MSB bedömer att uppgifterna skulle fullgöras
med lägre kvalitet om ersättningen inte hade betalats ut.
Stödet till landstingen har även bidragit till att den tekniska ledningsförmågan
har stärkts i flera landsting. Att ha en god teknisk ledningsförmåga medför en
ökad möjlighet att samverka med andra aktörer vid olyckor och kriser. Genom
ledningsplatser skapas en teknisk grundplattform så att samverkan inom och
mellan olika nivåer kan ske.
MSB bedömer att den statliga ersättningen till landstingen sammantaget har
haft stor betydelse för att minska sårbarheten i landstingets verksamhet och att
öka förmågan hos landstingen att hantera krissituationer.
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6. Frivilliga
försvarsorganisationer
6.1 Inledning
Under 2014 gav MSB sammanlagt 36 mnkr i uppdragsmedel från anslag 2:4
Krisberedskap (varav ca 4 mnkr för en särskild informationssatsning till
allmänheten) för att finansiera uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer i
syfte att stärka samhällets krisberedskap. I bilaga 5 finns en förteckning över de
organisationer som fått stöd från anslaget under 2014.
För att en frivillig försvarsorganisation ska kunna beviljas medel för utbildning
av frivilliga som finns i beredskap (så kallade avtalspersoner), bör berörda
myndigheter och kommuner uttrycka behov av dessa förstärkningsresurser i
sina risk- och sårbarhetsanalyser. För ansökningar som är förankrade hos
berörda myndigheter har MSB lämnat medel för genomförande av olika
uppdrag, främst utbildningar, som ska svara upp mot behoven.
MSB fördelar också medel i form av organisationsstöd till de frivilliga
försvarsorganisationerna, vilket belastar MSB:s förvaltningsanslag 2:7. Även
Försvarsmakten fördelar uppdragsmedel och organisationsstöd till dessa
organisationer för sin verksamhet. Dessa delar av finansieringen ligger dock
utanför denna redovisning.

6.2 Utgångspunkter för uppföljningen
6.2.1

Finansiering

De frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet regleras i förordningen
(1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Enligt förordningen omfattar
frivillig försvarsverksamhet områdena försvarsupplysning, rekrytering och
utbildning. Beloppen som MSB kan fördela till frivillig försvarsverksamhet
finns uttryckt i regleringsbrevet. Där framgår också att de finansierade
uppdragen ska bidra till att höja krisberedskapen i samhället.
Under 2014 har regeringen även uppdragit åt MSB att finansiera en särskild
informationssatsning till allmänheten för att förbättra kunskapen om
samhällets krishanteringsförmåga samt för att öka den enskildes förmåga att
hantera konsekvenserna av en kris.
6.2.2

Metod för uppföljningen

Uppföljningen har gjorts utifrån den slutrapportering som de frivilliga
försvarsorganisationerna årligen lämnar avseende beviljade uppdrag. Varje
uppdrag har slutrapporterats var för sig av respektive organisation. MSB har
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gjort en sammanfattande bedömning av rapporterade resultat och huruvida de
har varit till nytta för samhällets samlade krisberedskap.
Effekten av uppdragsmedlen till de frivilliga försvarsorganisationerna kan bäst
studeras vid inträffade händelser. I avsaknad av händelser kan de frivilligas
medverkan i övningar ge information om effekten.
Eftersom en förutsättning för ansökan om medel är att avnämare har pekat på
behov av frivilliga resurser, utgår MSB från att de genomförda uppdragen
svarar mot kommuner, länsstyrelser och myndigheters behov.
Resultatet av den särskilda informationssatsningen till allmänheten redovisas
under avsnitt 6.3.5.

6.3 Genomförd verksamhet och resultat
Förstärkningsresurserna måste regelbundet utbildas och övas för att kunna stå
redo att hantera en kris när den väl uppstår. Avtalspersoner som slutar måste
ersättas med nya för att förmågan ska upprätthållas och de redan utbildade
behöver repetitionsutbildningar eller uppdatering av kunskaper, vilket även det
bidrar till bibehållen förmåga.
Under 2014 gav MSB uppdragsmedel till 12 frivilliga försvarsorganisationer för
att genomföra 99 uppdrag i syfte att stärka samhällets krisberedskap inom
olika områden. Nedan ges exempel på utbildningar och verksamhet som
respektive frivillig försvarsorganisation genomfört under 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.3.1

Flygplatsförstärkning med logistik och personal vid Örebro flygplats
(Flygvapenfrivilliga)
Grundutbildning civil signalist (Frivilliga radioorganisationen)
Krisstödjare på flygplatser (Svenska Röda Korset)
Grundutbildning av medlemmar i Frivilliga resursgrupper - FRG
(Sveriges Civilförsvarsförbund)
Grundläggande krisberedskapsutbildning (Svenska Försvarsutbildarna)
Bandvagnsförarutbildning (Sveriges Bilkårers Riksförbund)
Grundläggande ledarskapsutbildning (Svenska Lottakåren)
Praktisk navigation och maskintjänst för bibehållande av behörighet
(Sjövärnskåren)
Grundkurs Räddningshund (Svenska Brukshundsklubben)
Introduktion och test av nya förare för lastbil och buss (Frivilliga
Automobilkåren)
Grundkurs i djurskötsel (Svenska Blå Stjärnan)
Grundutbildning i lågt flygande (Frivilliga Flygkåren)
Måluppfyllelse

Figur 11 visar måluppfyllnad för de genomförda uppdragen. Av de 99
genomförda uppdragen rapporterade drygt 80 procent en hög eller en mycket
hög grad av måluppfyllelse. Endast 5 uppdrag nådde inte alls målen, bland
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annat på grund av inställda kurser och för få anmälda till de planerade
utbildningarna.
Figur 11. Måluppfyllnad 2014 för uppdrag till de frivilliga försvarsorganisationerna
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Figur 12 visar att närmare hälften av de 99 genomförda uppdragen under 2014
har kommit till nytta vid en inträffad händelse och nästan lika många vid en
genomförd övning.
Figur 12. Antal uppdrag som kommit till nytta vid en inträffad händelse eller övning
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De händelser som anges är bland annat branden i Västmanland där de
utbildade kom till nytta när det till exempel gällde krisstöd till berörda
människor, arbete som frivillig resursgrupp (FRG), transport av vatten, bistånd
vid släckningsarbetet, beredskap att hantera djur, stöd till stabsarbetet samt
deltagande i kriskommunikationen med press och allmänheten.
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Medlemmar ur de frivilliga försvarsorganisationerna bidrog också vid
hanteringen av olika väderhändelser såsom översvämningarna på Västkusten
och vid kraftigare stormar. Vid dessa händelser bistod bland annat Frivilliga
flygkåren med lågflygningar för en bättre lägesbild. Även vid vardagshändelser
som båtolyckor och tågkrockar har utbildade medlemmar ur de frivilliga
försvarsorganisationerna bidragit med insatser som rekognoseringsflygningar
och utryckning med räddningshundar.
Samtliga frivilliga försvarsorganisationer, med något undantag, har angett att
de deltagit vid någon av årets inträffade händelser. De förmågor som främst
kommit till nytta vid dessa händelser är: förmåga att säkerställa samhällsviktig
verksamhet (vid 14 händelser), förmåga att hantera större CBRNE-händelser
(vid 12 händelser), förmåga till tidig upptäckt, varning och analys (vid 9
händelser) samt förmåga att använda förstärkningsresurser (vid 6 händelser).
6.3.3

Effekter i form av stärkt krisberedskapsförmåga

De finansierade uppdragen ska vara förenliga med beslut av regeringen om
inriktningen av anslaget. Vidare ska behovet av de finansierade åtgärderna ha
identifierats i en analys. Detta konkretiseras genom inriktningen för anslag 2:4,
som identifierar de delförmågor där samhällets samlade förmåga behöver
stärkas. Frivilligorganisationerna får sedan ansöka om projekt för att bland
annat stärka dessa delförmågor.
Figur 13 visar att de tre delförmågor som de avslutade uppdragen 2014 främst
avsett att stärka är: a) förmåga att använda förstärkningsresurser b) förmåga
att säkerställa samhällsviktig verksamhet och c) förmåga att hantera större
CBRNE-händelser.
Figur 13. De genomförda uppdragen 2014 har bidragit till att stärka olika förmågor inom
krisberedskapen
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Exempel på genomförda uppdrag per förmåga

Utav de genomförda uppdragen finns det många goda exempel att lyfta fram.
Nedan redovisas några uppdrag som dels stärkt krisberedskapen, dels kommit
till nytta vid en händelse. Dessa exempel visar att frivilliga
försvarsorganisationer bidrar med viktiga insatser och därmed stärker olika
förmågor i samhällets krisberedskap.
Förmåga att använda förstärkningsresurser
I samband med sommarens skogsbrand i Västmanland deltog många FRGmedlemmar, som utbildats av Sveriges Civilförsvarsförbund. Totalt deltog flera
hundra FRG-medlemmar i insatsen.
Svenska Brukshundsklubben utbildar räddningshundar till den internationella
SWIFT-styrkan och sjöräddningshundar för nationell sjöräddning. Under 2014
kom räddningshundarna till användning vid två vardagshändelser.
Förmåga att säkerställa samhällsviktig verksamhet
Sveriges Bilkårers Riksförbund genomförde under året en avancerad
bandvagnsförarutbildning, vilken har efterfrågats av Svenska kraftnät.
Affärsverket har angett att bandvagnsförare behövs vid krishändelser till stöd
för elförsörjningen då de själva varken har tillräcklig uthållighet eller kapacitet.
Under 2014 gjorde många förare skarpa insatser under skogsbranden i
Västmanland, där bandvagnar bland annat transporterade vatten och bistod
vid släckningsarbetet.
Förmåga att hantera större CBRNE händelser
Svenska Blå Stjärnan har genomfört ett uppdrag där deltagarna får vana av att
hantera stora djur och kan assistera veterinärer vid provtagning eller
medicinering samt bistå vid förflyttning av djur t ex vid sanering och
evakuering. Jordbruksverket har angett behov av denna utbildning. Frivilliga
från Svenska Blå Stjärnan stod i beredskap vid branden i Västmanland.
Förmåga till tidig upptäckt, varning och analys
Under 2014 genomförde Frivilliga flygkårens piloter flygningar åt Trafikverket
vid några tillfällen, exempelvis vid stormar under vintern och våren samt vid en
tågkrock i Hälsingland. Flygkåren utförde även rekognoseringsflygningar för
ett par länsstyrelser vid översvämningar på västkusten och efter stormar.
Förmåga till kriskommunikation och samordning av information
Under 2014 genomförde Försvarsutbildarna en kriskommunikationsutbildning
då efterfrågan från centrala myndigheter gällande stöd för att skapa uthållighet
inom kriskommunikation ökat påtagligt. Vid skogsbranden i Västmanland
deltog tre av de nyutbildade kriskommunikatörerna i arbetet med
informationshantering. De fungerade bland annat som förstärkningsresurs åt
MSB under en vecka vid Krisinformation.se.
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Informationssatsning till allmänheten

Efter ett ansökningsförfarande fick Sveriges Civilförsvarsförbund, Svenska
Lottakåren och Svenska Blå Stjärnan i uppdrag att bedriva verksamhet inom
ramen för ett regeringsuppdrag om en särskild informationssatsning till
allmänheten.
Civilförsvarsförbundet har under året genomfört utbildningskampanjen ”72
timmar” där förbundets instruktörer runt om i landet har genomfört kurser och
delat ut foldrar. Enligt förbundets redovisning har satsningen nått drygt 28
000 personer.
Svenska Lottakåren har genomfört satsningen ”När det oväntade händer Stärk dig själv och hjälp andra” där man utbildat handledare samt genomfört
konferenser och kurser på nationell och regional/lokal nivå. Drygt 250
personer har nåtts av informationen.
Svenska Blå Stjärnan har tagit fram webbplatsen Hardukoll.nu med
information om samhällets ansvar och roll, hur enskilda kan förbereda sig
själva och sina anhöriga och om hur man på bästa sätt tar hand om sina
husdjur vid olika samhällsstörningar.

6.4 MSB:s bedömning
De frivilliga försvarsorganisationerna bidrar genom utbildningar och
användning av utbildade avtalspersoner till att stärka samhällets
krisberedskapsförmåga. Slutrapporterna visar att utbildade medlemmar ofta
efterfrågas både vid inträffade händelser och vid övningar.
MSB anser att de olika utbildningarna har bidragit till att förstärka samhällets
samlade förmåga på olika områden, både mot flera typer av hot och för olika
typer av skyddsvärden.
MSB anser vidare att frivilliga är till stor hjälp vid olika händelser och att de på
ett kostnadseffektivt sätt kan stödja krishanteringssystemets aktörer. De
frivilliga försvarsorganisationerna gjorde till exempel stor nytta och skapade
uthållighet inom krishanteringsorganisationen vid skogsbranden i
Västmanland och andra inträffade händelser under året.
MSB gör bedömningen att uppdragen sammantaget har lett till att stärka
samhällets samlade krisberedskapsförmåga genom att bidra med utbildad
personal som förstärkningsresurs vid inträffade händelser.
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7. Forskning och studier
7.1 Inledning
I enlighet med MSB:s regleringsbrev inriktar, beställer, kvalitetssäkrar och
förmedlar MSB forskning. Syftet är att bidra till kunskapsutvecklingen inom
området samhällsskydd och beredskap. Under 2014 har 138 mnkr fördelats till
forskning och studier från anslag 2:4 Krisberedskap. Se fördelningen i bilaga 6.
Forskningsmedlen fördelas genom utlysningar vilket innebär att forskare söker
medel i konkurrens. Utlysningarna är ofta tematiskt inriktade, grundar sig i
MSB:s forskningsstrategi och utgår från forskningsbehov som visats vid dialog
med behovsägare. Genom ett öppet ansökningsförfarande och en fastställd
berednings- och urvalsprocess skapas förutsättningar för en relevant och
behovsinriktad forskning av hög vetenskaplig kvalitet.
Under 2014 genomfördes tre utlysningar av forskningsmedel. Två var öppna
för ansökningar inom hela MSB:s fält, nämligen planeringsmedel för EUansökningar och postdoktoralt stöd. Den tredje var tematiskt inriktad mot
området Industriella informations- och styrsystem. Totalt inkom 64
ansökningar i dessa utlysningar, varav 17 hittills har beviljats.
Den forskning som får finansieras ska avse MSB:s hela ansvarsområde, vilket
innebär att forskningen till skillnad från övrig verksamhet inom anslaget även
omfattar skydd mot olyckor.

7.2 Genomförd verksamhet och resultat
Anslag 2:4 finansierade under 2014 ett drygt 70-tal olika forskningsaktiviteter.
Sju av dessa utgjordes av nya satsningar inom områdena EU och krishantering,
Hem- och fritidssäkerhet samt Bränder i boendemiljö.
Under 2014 utarbetades även MSB:s första forskningsplan, som ska
komplettera forskningsstrategin och syftar till att kommunicera de satsningar
som MSB planerar för de närmaste åren. Forskningsplanen ska uppdateras en
gång om året och kommer att vara till god hjälp för forskare med intresse för
MSB:s forskningsfält.
7.2.1

Avslutade projekt 2014

Under året avslutades flera forskningsprojekt som bedöms kunna komma till
nytta inom området samhällsskydd och beredskap. Kommunikationsaktiviteter
för flera av dessa kommer att genomföras under 2015.
Bland de avslutade forskningssatsningarna finns bland annat ”Genus och
räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering”. Projektet
har genomförts under ledning av professor Ulf Mellström vid Karlstad
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universitet. Forskningen har bedrivits i tät dialog med praktiker inom
räddningstjänst för att öka möjligheterna att få fler kvinnor att arbeta inom
området. Resultaten bedöms kunna komma till nytta i arbetet för en mer
jämställd räddningstjänst.
Efter fyra år har forskningssatsningen ”Att förutsäga och förebygga
naturolyckor” avslutats. Projektet som genomförts under ledning av professor
Sven Halldin vid Uppsala universitet har även involverat forskare från
Försvarshögskolan och Karlstad universitet. Bland annat har projektet
innefattat finansieringen av åtta doktorander som ur olika vetenskapliga
perspektiv studerat hur man kan förebygga naturolyckor.
Under året avslutades även forskningsprojektet ”Framtidens säkra elektroniska
identifiering – framväxt och användning av e-legitimationer” som genomförts
under ledning av professor Karin Axelsson, vid Linköpings universitet. Frågan
om elektronisk identifiering har varit aktuell i samhällsdebatten under hösten
2014 och berör den enskilda människan, organisationer och samhället i stort.
Det är en fråga om teknik, men också om juridik och integritet. Sammantaget
präglas området av stor komplexitet.
Mer information om ovan projektresultat och publikationer återfinns på
hemsidan www.msb.se/forskning.
7.2.2

Kommunikation av forskningsresultat

MSB använder sig av olika kanaler för att kommunicera de resultat som
forskningen gett. Under 2014 genomfördes bland annat två välbesökta
seminarier:
-

Kan samhällets säkerhetsarbete bli mer effektivt? Seminariet hölls i
Stockholm i augusti och presenterade resultaten av en femårig
forskningssatsning om effekterna av samhällets säkerhetsarbete. Ett
drygt 100-tal åhörare deltog på plats och ytterligare ett 60-tal följde
konferensen direkt via internet.

-

Lönar sig nya samarbeten vid olycksräddning? Seminariet hölls i
Stockholm i november och syftade bland annat till att kommunicera
resultat från centrumbildningen CARER, som MSB finansierar i
samarbete med Linköpings universitet. Totalt kom ett 80-tal åhörare.

I samarbete med Centrum för naturkatastroflära och SMHI arrangerades även
tvådagarskonferensen ”Forum för naturkatastrofer”, i Stockholm i november.
Under konferensen presenterades aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt
inom området och diskussioner hölls om hur forskning och praktik bättre kan
mötas. Totalt deltog ca 200 personer vid konferensen.
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Internationella forskningssamarbeten

USA/Department of Homeland Security, DHS
Sverige har som ett av tolv länder ett samarbetsavtal med USA om forskning
och utveckling inom området civilt säkerhetsarbete. I MSB:s uppdrag ingår att
samordna det nationella arbetet inom ramen för avtalet. Inom samarbetet
tecknades under 2014 ett nytt projektavtal om forskning och utveckling för
insatsorganisationer. I samband med detta arrangerades en konferens i
Stockholm i april tillsammans med DHS och berörda svenska myndigheter,
branschorganisationer och lärosäten.
Kanada
Under 2014 har MSB har på regeringens uppdrag förhandlat och undertecknat
ett säkerhetsforsknings- och utvecklingsavtal med Kanada, Public Safety
Canada. Avtalet omfattar samarbete om forsknings- och utvecklingsfrågor
inom samhällsäkerhetsområdet.
Norden
Sedan 2014 bidrar MSB med finansiering till NORDFORSK:s
forskningsprogram om samhällsäkerhet. Inom ramen för samarbetet
genomfördes konferensen ”New Trends in Societal Security – research in the
Nordic countries”, i Stockholm i november.
Under året har programmet även startat två ”centers of excellence”:
•

NordSTEVA: Nordic Centre for Security Technologies and Societal
Values, leds av James Peter Burgess vid Peace Research Institute, Oslo.

•

NORDRESS: Nordic Centre of Excellence in Resiliance and Societal
Security, leds av Guðrún Gísladóttir vid Institute for Sustainability
Studies (ISS), University of Iceland, Reykjavik.

7.3 MSB:s bedömning
Under 2014 utarbetades MSB:s första forskningsplan, som ett komplement till
myndighetens forskningsstrategi. Det är MSB:s bedömning att
forskningsstrategin och forskningsplanen tillsammans utgör en god grund för
det fortsatta arbetet med inriktning och finansiering av forskning.
MSB har de senaste åren gått från förhållandevis få forskningsutlysningar
öppna för ansökningar inom hela MSB:s fält till ett större antal utlysningar
med tydliga inriktningar. Detta ger en något mindre men tematiskt bättre
sammanhållen forskningsportfölj, vilket MSB bedömer skapar större
förutsättningar att både följa pågående projekt och kommunicera resultaten
från de projekt som avslutas.
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Då samverkan och partnerskap är resurskrävande är det nödvändigt med
avvägda prioriteringar. Internationellt prioriterar MSB forsknings- och
utvecklingssamarbete med USA och Kanada samt är med i bevakning och
inriktning av EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Inom Norden deltar
MSB i finansieringen av NORDFORSK:s program inom samhällssäkerhet. MSB
bedömer att dessa samarbeten ger ett mervärde till MSB och forskningen inom
området.
Arbetet med att kommunicera resultat från finansierad forskning är prioriterat.
MSB arbetar aktivt med att bli mer effektiv i kommunikation och nyttiggörande
av forskning och forskningsresultat. MSB bedömer att ett mer tematiskt
arbetssätt gör det enklare att nå rätt målgrupper och därmed förbättrar
förutsättningarna att forskningsresultaten kommer till användbar nytta.
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8. Övergripande inriktning
2016
MSB ska redovisa ett förslag till övergripande inriktning hur fördelningen av
anslaget 2:4 Krisberedskap ska prioriteras under 2016. Detta kapitel är MSB:s
redovisning av denna del av uppdraget.
Inriktningen omfattar medel från anslag 2:4 Krisberedskap som fördelas till de
myndigheter som ingår i krisberedskapsförordningen eller som efter särskilt
beslut av regeringen eller MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena och
som söker medel för särskilda utvecklingsprojekt för att stärka samhällets
samlade krisberedskap.
Vid fördelningen av anslaget 2014 beviljades länsstyrelserna projektmedel för
krisberedskapsarbetet 2015-2018. Länsstyrelserna kan söka medel ur anslaget
enligt inriktningen 2016 för bland annat följande:
•

Verksamhet som bedrivs gemensamt inom samverkansområdet
Geografiskt områdesansvar, till exempel arbetet med inriktning och
planering. Detta gäller även eventuella arbetsgrupper under detta
samverkansområde.

•

Projekt kopplade till planering inför höjd beredskap (civilt försvar) i
avvaktan på pågående utvecklingsarbete inom området och kommande
försvarspolitiska inriktning, som är beräknad till våren 2015.

8.1 Regeringens mål och myndigheternas
behov
I syfte att rikta användningen av anslaget till de områden där finansieringen
gör mest nytta utarbetar MSB varje år ett inriktningsbeslut som styr
fördelningen till prioriterade satsningar hos de myndigheter som ingår i
samverkansområdena.
Inriktningen 2016 utgår från regeringens mål för samhällets säkerhet och den
inriktning som regeringen fastställt för anslaget i MSB:s regleringsbrev för
2015 samt de gemensamma behov som lyfts fram av myndigheterna i
samverkansområdena. Inriktningen utgår även från resultaten av de nationella
risk- och förmågebedömningarna 2013 och 2014 samt lärdomar från
uppföljningar och utvärderingar av anslaget.
Myndigheterna i respektive samverkansområde lämnar årligen en gemensam
bedömning av vilka behov som bör prioriteras nästkommande budgetår. Det
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har visat sig att behoven inte förändras påtagligt från år till år. Inriktningen för
anslaget för år 2016 utgår därför i stort från MSB:s inriktning för anslaget
201518. Samverkansområdena har haft möjlighet att lämna ett uppdaterat
underlag över nya eller förändrade behov under året.

8.2 Prioriteringar för 2016
I detta avsnitt följer de områden som prioriteras vid fördelning av anslag 2:4
Krisberedskap 201619. För dessa områden finns det behov av att utveckla
former för systematisk erfarenhetsåterföring samt uppbyggnad av kunskap och
förmågor från bl.a. övningar, inträffade händelser och forskning. Även
formerna för spridning av den samlade kunskapen till berörda aktörer på alla
nivåer behöver utvecklas.
Inriktningen utgår från ett allriskperspektiv och gäller därmed alla typer av
händelser. Det betyder att samtliga områden omfattar de förmågor som behövs
för händelser som rör informationssäkerhet, CBRNE-ämnen och civilt försvar.
Under 2014 redovisade MSB två regeringsuppdrag rörande civilt försvar20.
Berörda myndigheter behöver nu påbörja en planering inför höjd beredskap i
enlighet med de förslag som MSB redovisar i sina rapporter. Ytterligare
ingångsvärden inför planeringen 2016 kan MSB vid behov återkomma med
efter att den försvarspolitiska propositionen har presenterats (våren 2015).
Områdena grupperas i två övergripande förmågor, dels förmåga att förebygga
samordnat, dels förmåga att agera samordnat vid händelser.
8.2.1

Förmåga att förebygga samordnat

Ett systematiskt säkerhetsarbete behövs för att begränsa de konsekvenser som
en kris kan medföra. Det bidrar till en ökad funktionalitet för samhällsviktiga
funktioner och ytterst ett resilient samhälle som också förmår att återställa och
återgå till vardagen efter störningar. I dag äger och driver privata aktörer en
stor andel av samhällsviktig verksamhet och teknisk infrastruktur. Privatoffentlig samverkan är därför en grundläggande förutsättning för att kunna öka
kontinuiteten i samhällsviktig verksamhet.
Digitaliseringen av samhället har skapat beroenden som går över sektors-,
ansvars- och nationsgränser. Samhällsviktiga verksamheters beroende av

”Inriktning av anslag 2:4 Krisberedskap 2015” (MSB:s dnr 2013-5854).
För utförligare information se ”Inriktning av anslag 2:4 Krisberedskap 2016”
(MSB:s dnr 2014-4616) som fastställs mars/april 2015.
20 MSB, Rapportering av uppdrag avseende planering inför höjd beredskap
18
19

(civilt försvar), dnr 2013-2330, 2014. MSB, Så kan det civila försvaret
utvecklas och stärkas, dnr 2014-3277, 2014.
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informationshanteringssystem och deras ökade integrering med internet
exponerar också verksamheterna för nya typer av risker. Informationssäkerhet
behöver därför vara en integrerad del i arbetet med kontinuitet i samhällsviktig
verksamhet. Det är prioriterat att utarbeta gemensamma metoder och verktyg
för att förebygga och hantera it-relaterade risker mot samhällsviktig
verksamhet och kritisk infrastruktur, t.ex. för att identifiera beroenden och
konsekvenser av störningar, men också att genomföra sektorsövergripande
övningar.
Under kommande år är det även viktigt att identifiera behov av åtgärder för att
förbättra förutsättningarna att kunna bedriva samhällsviktig verksamhet vid
höjd beredskap.
Prioriterade utvecklingsområden för 2016 är följande:
8.2.2

förmågan att säkerställa funktionalitet och kontinuitet hos
samhällsviktig verksamhet
arbetet med utvecklade myndighetsgemensamma och
sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalyser
säkerheten i samhällsviktiga industriella informations- och styrsystem
Förmåga att agera samordnat

En förutsättning för att samhället ska kunna hantera kriser och
samhällsstörningar på ett bra sätt är att olika aktörer kan agera samordnat.
Detta ställer krav på samverkan, ledning och kriskommunikation samt att
berörda aktörer kan se sin roll i ett helhetsperspektiv, dvs. både vid kris och
höjd beredskap. Kunskap, teknik och metoder behöver utvecklas för att hantera
både återkommande och mer oväntade händelser. Ett mål är att implementera
slutsatserna från rapporten Gemensamma grunder för samverkan och ledning
vid samhällsstörningar21.
Som en följd av detta prioriteras projekt som länkar samman dessa förmågor
och utvecklar dem parallellt. Exempelvis bör projekt inom ledning, samverkan,
kriskommunikation och CBRNE-händelser så långt som möjligt bedrivas
samordnat. Särskilt viktigt är det för projekt som handlar om lägesbild där
kriskommunikation och bilden av krisen utgör en central del i förståelsen av
skeendet och beslutsfattandet.
Prioriterade utvecklingsområden för 2016 är följande:
-

samordning och inriktning
kriskommunikation och samordning av information
förmåga att använda förstärkningsresurser

21 MSB, Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar, publikationsnr. MSB 777, 2014.
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Bilaga 1: Fördelning till myndigheter och
länsstyrelser
Tabell 1 redovisar hur medel från anslag 2:4 Krisberedskap fördelats till
centrala myndigheter under 2014. I tabell 2 finns en förteckning över den
verksamhet som MSB har finansierat med anslaget under 2014. Tabell 3 visar
fördelningen till länsstyrelser för 2014.
Tabell 1: Fördelning av anslag 2:4 Krisberedskap per myndighet 2014

Myndighet
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Försvarets Radioanstalt
Försäkringskassan
Jordbruksverket
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Post- och Telestyrelsen
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
SMHI
Socialstyrelsen
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska kraftnät
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Summa årets bidrag
Slutreglering föregående års bidrag
Bidrag till SOS Alarm AB

tkr
2 000
10 380
15 110
24 869
2 110
8 300
2 900
19 674
9 798
7 850
34 964
1 050
10 500
2 400
6 687
60 419
31 736
4 470
610
15 224
10 600
7 784
5 740
295 175
- 19 106
25 000

Summa

301 069
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Tabell 2: Verksamhet som MSB finansierat med anslag 2:4 Krisberedskap under 2014

Verksamhetsområde
Förstärkningsmateriel
Skyddsrum
Utvecklingsprojekt inom krisberedskap
Övning
Övrig utvecklingsverksamhet
Summa

tkr
22 647
14 889
67 236
5 975
24 764
135 511

Tabell 3: Fördelning av anslag 2:4 Krisberedskap per länsstyrelse 2014

Länsstyrelse
Bidrag enligt förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Summa årets bidrag
Slutreglering föregående års bidrag
Länsstyrelsernas ledningsplatser
Drift
Utveckling
Summa, ledningsplatser
Summa länsstyrelser

tkr

2 220
4 657
2 408
1 010
1 445
5 439
1 312
3 600
1 985
2 284
4 397
6 610
1 875
3 797
1 642
2 337
5 874
1 163
5 845
1 131
2 918
63 950
-7 212
14 729
24 381
39 110
95 848
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Bilaga 2: Avslutade projekt 2014
I tabell 4 finns en förteckning över de projekt som har genomförts av
myndigheter (inkl. MSB) och länsstyrelser, vilka avslutades 2014.
Tabell 4: Lista över projekt som myndigheter (inkl. MSB) och länsstyrelser avslutat under 2014

Myndighet
Energimyndigheten
Energimyndigheten
Finansinspektionen

Finansinspektionen
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försvarets radioanstalt
Jordbruksverket
Jordbruksverket

Jordbruksverket
Jordbruksverket
Jordbruksverket

Projekt
Vidareutveckling av inriktning, planering och
marknadsföring i SO Transporter (SOTP)
Funktionskrav och grundläggande
säkerhetsnivåer inom olika energislag
Projekt inom den Finansiella Sektorn PrivatOffentlig Samverkan - FSPOS
Realisering av målbilden i SOES beslutade
Strategiska inriktning
Utveckling av arbetet med inriktning och
planering i SO Ekonomisk Säkerhet
Integrerad riskkarakterisering och riskhantering
för Cryptosporidium
Livsmedels roll för ESBL-bildande tarmbakterier
och potentiell betydelse för folkhälsan
Medfinansiering av EU-projekt QUANDHIP
Medfinansiering EU projekt Krim-Kongo
hemorragisk feber virus: ett nytt hot i Europa
Masspektrometri för detektion och typning av
bioterroragens och zoonotiska smittämnen
Medfinansiering av EU-projekt EDENext
Automatisering av sekvensering av
influensavirus med parallellsekvensering
Smittskyddets system för enkäter och frågor
Pandemivarningstjänst
Varningssystem för svår akut respiratorisk
infektion, "SARI-varning"
Utveckling av arbetet med inriktning och
planering i Samverkansområdet Farliga Ämnen
Tillämpning av standarden CWA 15793 om
hantering av biorisker vid laboratorier
Säkra kryptografiska funktioner
Beredskapsstruktur mot skadegörare på bin
Zoonossamverkan, förlängning
Process för kontinuitetshantering i
samhällsviktig verksamhet med stöd av RSAutvecklad metod
Nordisk -baltisk veterinär beredskapskonferens
Nyproduktion av informationsfilm, strålning,
smitta och gift
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Myndighet

Projekt

Jordbruksverket

System för datadelning mellan myndigheter
Flöde farliga ämnen i hamnar och
rancherbangårdar
Sektorsövergripande information RSA;
urskiljning, bearbetning och förmedling
Studieresa för informatörsnätverket för
kemikalieolyckor och oljeutsläpp SOFÄ
Sjöbasis; förbättrad informationssäkerhet, ökad
skadetålighet och prestanda SUV

Kustbevakningen
Kustbevakningen
Kustbevakningen
Kustbevakningen
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Lantmäteriet
Lantmäteriet

Lantmäteriet
Lantmäteriet

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket
Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gotlands län

Basplatser, steg 2
Nya möjligheter till snabb spridning av
geografisk information inom krisberedskap
Säkrad tillgång till tryckta kartor vid en kris
Effektivare krisberedskap genom civil-militär
övningssamverkan
Effektivare myndighetsutövning inom
krisberedskap med stöd av tillgängliga, aktuella
och harmoniserade geodata
Mobilt geostöd vid kris genom merutnyttjande
av redan tillgängliga resurser
SOFÄ-18-12-Biomonitorering som övervakning
och tidig varning på ökad exponering för
toxiska substanser
SOFÄ-14-12-sRSA 2015
SOFÄ-08-12-Antibiotikaresistens - Livsmedels
roll som källa och spridningsväg
SOFÄ-extra prio1-12 - Metoder för tidig varning
toxiner i dricksvatten
SOFÄ-19-12-Kemisk analys av toxiner
Krisberedskap på dricksvattenområdet enligt
MSB regleringsbrev för budgetåret 2014
Regional risk- och sårbarhetsanalyser med
fördjupningar inom särskilda områden
Metodutveckling genom kontinuitetshantering
Regional samordning och inriktning- spridning
av resultat
Utveckling av kommunernas risk- och
sårbarhetsanalyser
Införande och anpassning av DNS och DNSSEC i
Dalarnas län
Klimat- och dammkris
Samverkan och leding (information)
Utveckling av arbetet med inriktning och
planering i SO Geografiskt Områdesansvar
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Myndighet

Projekt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Sociala risker
Förstudie gällande geografiskt
områdesansvariga myndigheters förmåga inom
civilt försvar och SOGO:s roll
NordSam-gemensam utveckling av
kommunernas risk- och sårbarhetsanalyse

Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län

Regional samordning och inriktning
Regional förmågebedömning samt
riskuppskattning av störningar i elektronisk
kommunikation
Medel och metodutveckling av gemensam
regional inriktning och samordningsgrupp
Halland (ISG tidigare samverkansforum Halland)
Ökad förståelse och förmåga att hantera
CBRNE-händelser i Hallands län
Utveckling av Frivillig resursgrupp Halland
Civil/militär samverkan och förmåga till civilt
försvar, koppling finns till Västra Götaland,
Värmland och Örebro län
Förmågeutveckling gemensam generisk
planering utrymning, inrymning, evakuering
Digital miljöatlas

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Utveckling av Certuskonceptet
NordSam-gemensam utveckling av
kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser,
delen Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Regional vattenförsörjningsplan Jönköpings län
Riskhantering i fysisk planering

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kartering av problem och riskpunkter vid skyfall
Utvecklingsprojektet - Utveckling Regional
samordning och inriktning ”Efter-SAMÖ-KKÖ"
ITA-projektet utveckling av information till
allmänheten, kriskommunikation
Dricksvattenprojekt Regional
samverkansövning och kunskapsuppbyggnad
kring temat dricksvatten och CBRNE
Samverkan med Linnéuniversitetet för
inrättandet av First Responder Centre
Regional samordning och ledning inom
Krissamverkan Kronoberg
Kunskapsuppbyggnad om kontinuitetsplanering
Kunskapsuppbyggnad och regional
samverkansfunktion för CBRNE
Utveckling av kommunernas risk- och

Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Myndighet

65 (78)
Datum

Diarienr

2015-03-17

2015-1062

Projekt
sårbarhetsanalyser

Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län

Förmåga till civilt försvar
Kritiska funktionsområden
Förstärkningsresurser - Principer för
Länsstyrelsens inriktning och prioritering
Utvecklande av arbetsprocess för regional riskoch sårbarhetsanalys
Sociala risker
Civil-militär samverkan och förmåga till civilt
försvar

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Förstärkningsresurser
Storskalig utrymning i storstadsmiljö
Säkerhet för övervakning av industriella
informations- och styrsystem
Program för samverkan - Stockholmsregionen
Utbildning i systemsäkerhetsanalyser av
samhällsviktiga informationssystem
Rakel 2014

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Utveckling av krissamarbetet i Södermanland
Regional samordningsfunktion - Farliga ämnen

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län

RSK- kurs
Praktiskt införande av samverkan i Rakel
Havsörn 2013 - Förmågeutveckling
kärnenergiberedskap
Utveckling regional samordning och inriktning

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Värmlands län

Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län

Genomförande av regional samverkanskurs
Länets förmåga att identifiera och prioritera
förstärkningsresurser
Robust och säker adressering på Internet 1
Robust och säker adressering på Internet 2
Utveckling och implementering av
övningskoncept CBRNE inom ramen för den
regionala samordningsfunktionen i Värmland
Barents Rescue 2013
Införande/anpassning av DNS och DNSSEC
NordSam-gemensam utveckling av
kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser
NordSam-gemensam utveckling av
kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser
Kriskommunikation Västernorrland

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Övning Omfall 2013- en samverkansövning
Utveckling och kvalitetssäkring av U-Sam:
samordnad ledning och kriskommunikation

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Samverkan vid olycka Mälaren före-under-efter
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Myndighet

Projekt

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län

Beredskapstelefoni
Systematiserad dokumentation av resurser för
insatser vid CBRNE-händelser
Samordning av rutiner och samband i Rakel för
länsöverskridande kriser
Gemensam kunskapsuppbyggnad och verktyg
för arbetssätt vid länsöverskridande kriser
Regional samordning och inriktning
Fortsatta aktiviteter - delregionalt - inom
CBRNE-området i Västra Götalands län
Ökad förståelse för riskbilden och förmåga att
hantera CBRNE-händelser
Övning krissamverkan 2014

Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län

Beroendeförhållanden och behov av stöd
Regional samordning och inriktning

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Utveckla och fördjupa arbetet med resultatmål
för samhällets krisberedskap
Handlingsplan skydd av samhällsviktig
verksamhet
1.5 Utveckla stöd till särskilda verksamheter
vård och omsorg
3.3 Tekniska detekterings- och varningssystem
Honeyspider
3.3 Tekniska detekterings- och varningssystem
Sensorsystemet SENSEI
3.5 Förmågeuppbyggnad it-incidenthantering i
samverkan med nordiska CERT-funktioner
5.2 Ökad användning av CC-evaluerade
produkter standardisering av säkerhet inom IT
5.2 Ökad användning av CC-evaluerade
produkter Certifiering Collaborative protection
Scada

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

MSB ROS
MSB ROS
MSB ROS
MSB ROS
MSB ROS
MSB ROS
MSB ROS
MSB ROS
MSB ROS
MSB UB

MSB UL

Självmätningsverktyg informationssäkerhet
RIB Karta
Modell och ramverk för ledning och samverkan
vid olyckor och kriser.
Skyddad Internet Koppling (SIK) med Swedish
Government Secure Intranet (SGSI)
Fortsatt konceptutveckling av övningen SAMÖFOKUS
Bränder i kabeltunnlar - är robustheten
tillräcklig

MSB UL
Post- och Telestyrelsen

Resultatmål
Telö 13 - krisledningsövning för sektorn

MSB UB
MSB UB
MSB UB

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Myndighet

Post- och Telestyrelsen

Rikspolisstyrelsen
Rikspolisstyrelsen
Rikspolisstyrelsen

67 (78)
Datum

Diarienr

2015-03-17

2015-1062

Projekt
elektrisk kommunikation
Utveckling av utbildningen Chief Information
Assurance Officer (CIAO)
Framtagning av laborativa metoder för analys
av forensiska bevis på CBRNE-kontaminerat
material efter dekontaminering/desarmering

Sjöfartsverket
SMHI

En samlad svensk syn på sprängämnessäkerhet
Spridning av metodhandboken social oro
Studieresa för att inhämta kunskap om de
erfarenheter som brittiska myndigheter har av
hantering av omfattande översvämningar
Utveckling inriktning och planering i SO Skydd,
Undsättning och Vård (SOSUV)
Förstärkt förmåga till krisledning vid
samhällsstörning
Samverkansövning med sjöfartsbaserat
scenario - kriskommunikation
Informationsdelning

SMHI
SMHI

Seatrack web
Varningssystem för värmebölja och luftkvalitet

SMHI
Socialstyrelsen

Varningssystem rymdväder
System för datadelning mellan myndigheter

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Utrymning av sjukvårdsinrättning
Öka förmågan att hantera CBRNE-händelser
Öka förmågan att i samverkan hantera CBRNEhändelser -Tilläggsansökan
Nationell myndighetsgemensam handlingsplan
för pandemisk influensa

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen

Nationellt nätverk för högisoleringsvård
Samverkan i gränsområde

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen

Samverkan i Stockholmsregionen
Stora publika evenemang
Stärkt beredskap och hanteringsförmåga för
Region Skåne vid händelser/olycka med CBRNE
Förlängning av projektet Gemensam
åtgärdskalender CBRNE (Hagasamarbetet)

Rikspolisstyrelsen
Rikspolisstyrelsen
Rikspolisstyrelsen

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt

Epidemi/Pandemi- Västra Götaland
Krisstöd i samverkan - en gemensam
samhällsinsats
Kamedorapport - Tågkrasch Buenos Aires 2012
Beredskapslager
Utveckling av immunterapeutiskt skydd mot
influensa och diarrésjukdomar
Vatten som smittkälla till djur och människor
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Myndighet

Projekt

Statens veterinärmedicinska anstalt

System för datadelning mellan myndigheter
Kunskapsuppbyggnad kring övervakning och
bekämpning av vektorer samt diagnostik av
vektorbundna zoonoser
Medfinansiering RAIDA-FIELD
Medfinansiering av EU projekt Krim-Kongo
hemorragisk feber virus - ett nytt hot i Europa
Samordning: SOFÄ:s hot- och riskbaserade FoUprocess (steg 4) och internationell samverkan

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt

Svenska kraftnät
Totalförsvarets forskningsinstitut

Nätverk för kemiska analyser i kris (SKL)
Antibiotikaresistens - Livsmedels roll som källa
Bio-Agro Defence Collaboration and
Infrastructure Sharing
Kemisk analys av toxiner (SKL)
Identifikation av smittkällor för EHEC som ger
allvarlig sjukdom
Utveckling av kompetens i beredskapen för
nukleära och radiologiska nödsituationer
Fortsatt utveckling av arbetet med inriktning
och planering i SO Teknisk Infrastruktur (SOTI)
Medfinansiering av EU-projekt ARENA

Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets forskningsinstitut

Medfinansiering av EU-projekt EMPHASIS
Kemisk analys av toxiner

Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets forskningsinstitut

Medfinansiering av EU-projektet SUPPORT
Medfinansiering av EU-projektet PRACTICE

Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets forskningsinstitut

Medfinansiering av EU-projekt SLAM
Medfinansiering av EU-projekt EQuATox

Trafikverket

Trafikverket

Mötesplats Transporter Norden SOTP
Förstudie, Utveckling av samverkansområdesgemensam strategi för privat och offentlig
Implementering av arbetssätt för systematisk
riskhantering för skydd av samhällsviktig vht
Införande av Rakel i Trafikverkets operativa
väg- och järnvägsverksamhet

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen

Deltagande i kärngrupp MSB, CBRNE-Strategi
Evakuering

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen

Mötesplats Civil luftfart
Alternativa flygledartorn
CBRNE-händelsers påverkan på samhällets
behov av transporter
CBRNE förmåge- och samverkansutveckling

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten

Trafikverket
Trafikverket

Transportstyrelsen
Tullverket
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Bilaga 3: Fördelning till kommuner
I tabell 5 redovisas den ersättning som kommunerna har fått för uppgifterna
enligt lagen (2006:544) om kommuners uppgifter inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap samt ersättning för ledningsplatser och
räddningscentraler.
Tabell 5: Ersättning till kommuner enligt LEH samt för ledningsplatser och räddningscentraler 2014

Kommun
Ersättning till kommuner enligt LEH
Bidrag abonnemangspris Rakel

Bidrag för ledningsplatser och räddningscentraler:
Alingsås
Arboga
Bjurholm
Bjuv
Borgholm
Danderyd
Falun
Forshaga
Gislaved
Grums
Grästorp
Gullspång
Göteborg
Götene
Helsingborg
Herrljunga
Hudiksvall
Karlshamn
Karlskoga
Kil
Klippan
Knivsta
Kramfors
Köping
Laholm
Lekeberg
Lilla Edet
Ljusdal
Lomma

tkr
255 010
37 000

47
800
293
1 241
18
1 855
259
55
1 800
161
14
13
372
12
669
22
1 050
160
1 738
53
160
111
1 300
111
300
1 396
22
700
600
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Kommun
Lund
Mariestad
Motala
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Norrköping
Nybro
Nyköping
Orsa
Piteå
Skövde
Ragunda
Rättvik
Salem
Skellefteå
Sorsele
Sotenäs
Stenungsund
Storuman
Strömstad
Strömsund
Sundbyberg
Sunne
Surahammar
Svalöv
Svenljunga
Söderköping
Södertörns Brandförsvarsförbund
Tomelilla
Töreboda
Uddevalla
Valdemarsvik
Vallentuna
Vansbro
Vaxholm
Vilhelmina
Vimmerby
Vänersborg
Vännäs
Västerås
Ånge
Årjäng
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tkr
940
13
93
80
2 240
198
47
775
29
1 500
1 245
1 496
148
900
500
600
3
240
452
258
1 200
199
36
30
24
800
160
126
13
38
225
1 204
909
1 118
1 839
559
42
1 133
940
11
100
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Kommun
Åsele
Åtvidaberg
Älmhult
Älvdalen
Älvsbyn
Ängelholm
Örkelljunga
Örnsköldsvik
Östhammar
Östra Götaland, Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Övriga utbetalningar avseende konsultinsatser vid flera kommuner
Summa ledningsplatser och räddningscentraler
Summa ersättning totalt till kommuner

tkr
1 369
213
765
1 252
14
345
260
1 938
1 358
191
7 437
52 935
344 946
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Bilaga 4: Fördelning till landsting
I tabell 6 redovisas den ersättning som landstingen har fått för uppgifterna
enligt lagen (2006:544) om landstings uppgifter inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap samt ersättning för ledningsplatser och
räddningscentraler.
Tabell 6: Ersättning till landsting enligt LEH samt för ledningsplatser och räddningscentraler 2014

Bidragstyp

tkr

Ersättning till landsting enligt LEH
Bidrag för ledningsplats och räddningscentraler

10 000

Landstinget i Jämtlands län
Landstinget i Kronobergs län
Landstinget i Upplands län
Landstinget i Västernorrlands län
Landstinget i Östergötlands län
Region Skåne
Övriga utbetalningar avseende konsultinsatser vid olika landsting
Summa ledningsplatser och räddningscentraler

156
791
770
3 500
377
230
1 302
7 125

Summa ersättning totalt till landsting

17 125
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Bilaga 5: Fördelning till frivilligorganisationer
Nedan återges en förteckning över de bidrag som betalats ut 2014 till frivilliga
försvarsorganisationer för uppdragsverksamhet.
Tabell 7: Bidrag för uppdragsverksamhet till frivilliga försvarsorganisationer under 2014

Organisation

Försvarsutbildarna
Frivilliga Automobilkårens riksförbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Radioorganisationen
Svenska Blå Stjärnan
Sveriges Lottakårer
Sjövärnskårernas riksförbund
Svenska Brukshundsklubben
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Bilkårers riksförbund
Svenska Röda korset
Flygvapenfrivilligas riksförbund
Summa
Slutreglering av föregående års bidrag
Netto utbetalt till frivilligorganisationerna
Uppdragsersättning gällande en informationssatsning
Svenska Blå Stjärnan
Sveriges Civilförsvarsförbund
Svenska Lottakåren
Summa
Summa bidrag frivilligorganisationer

tkr

2 102
1 562
6 239
904
6 159
1 199
1 218
1 626
9 734
1 192
343
72
32 351
-1 332
31 019

500
2 950
876
4 326
35 345
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Bilaga 6: Fördelning till forskning och studier
Nedan återges en förteckning över de bidrag som betalats ut 2014 för forskning
och studier.
Tabell 8: Lista över forskningsprojekt som erhållit bidrag under 2014

tkr

Mottagare

Projektets namn

Styrelsen för Svensk
Brandforskning
Bonus EEIG
Angel Melo
Chalmers Tekniska
Högskola AB/Väg- och
vattenbygg
FOI - Totalförsvarets
forskningsinstitut
FOI - Totalförsvarets
forskningsinstitut
FOI - Totalförsvarets
forskningsinstitut
FOI - Totalförsvarets
forskningsinstitut
FOI - Totalförsvarets
forskningsinstitut
FOI - Totalförsvarets
forskningsinstitut
FOI - Totalförsvarets
forskningsinstitut
FOI - Totalförsvarets
forskningsinstitut
FOI - Totalförsvarets
forskningsinstitut
Försvarshögskolan
Försvarshögskolan
Försvarshögskolan

Brandforskning

2 550

Bonus
Glocal disaster risk management
Riskgruppanalys fallstudie skadehändelse
hem-boendemiljö

604
- 357
3 187

Försvarshögskolan
Försvarshögskolan
Försvarshögskolan
Försvarshögskolan
Försvarshögskolan
Försvarshögskolan
Göteborgs Universitet

STEP

650

ISSI 2

500

RN Forensics

500

Chem Forensics 2

4 500

Bio Forensics

4 500

ChemBio point of Contact

450

Planeringsmedel inom området industriella
informations- och styrsystem
Planeringsbidrag för EU-projekt inom EU:s
ramprogram för forskning Horizon 2020
Security culture and information technology

600

Kanada (CVE)
Crisis Management Europe
Planeringsbidrag för EU-projekt inom EU:s
ramprogram för forskning Horizon 2020
Strukturstöd CATS
Krav förvänt myt samspel m krishants aktör
Situationsanpassad ledning samverkan
utifrån designlog helhetsperspektiv
Glocal disaster risk management
Governing for societal resilience
Crisis Management Cooperation in Europe
Planeringsbidrag för EU-projekt inom EU:s
ramprogram för forskning Horizon 2020

650
7 039
344
9 000
50
3 000
1 657
4 470
1 070
2 530
1 800
299
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tkr

Mottagare

Projektets namn

Göteborgs Universitet
Göteborgs Universitet
Göteborgs Universitet
Göteborgs Universitet

Single-strain improved oral vaccine
Nederbörd och översvämningar
Kriskommunikation 2.0
Snabba metoder för individanpassad
kvantifiering
Samverkansövning-från parallell till
synkron
Planeringsbidrag för EU-projekt inom EU:s
ramprogram för forskning Horizon 2020
Solstormar och rymdväder
Genus och räddningstjänsten: teknik, org.
Centrum för klimat och säkerhet vid KaU
Mot en evidensbaserad nollvision kring
bostadsbränder
Utsatt sårbar livsstil- strat öka säker
boende-fritid
Healthcare associated infections in
Ethiopia
Improvement of health in HIV
Injuries among the elderly
Highly mobile peer educators/supervisors
Study of memory B-cells to investigate
Targeting malaria elimination
Strengthening International Humanitarian
Pos
Lindholmen

450
1 806
2 278
1 110

CARER
Dynamisk planering av responssystemet
Framtidens säkra elektroniska identifiering
Alignment between information
infrastructure
Safety Culture Across Organisational
Borders
Privad
Transboundary Crisis Communication
Intern kriskommunikation
Safe multbygg
Stigande havsnivåer
Samhällelig Resiliens
Bostadsbrand storstadområde
Multiorganisatorisk samverkan vid ordinära
kriser

2 400
817
660
600

Högskolan Väst
Institutet för rymdfysik
Institutet för rymdfysik
Karlstads Universitet
Karlstads Universitet
Karlstads Universitet
Karlstads Universitet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet
Kungliga Tekniska
Högskolan
Lindholmen Science Park
AB
Linköpings Universitet
Linköpings Universitet
Linköpings Universitet
Linköpings Universitet
Linnéuniversitetet
Lunds Universitet
Lunds Universitet
Lunds Universitet
Lunds Universitet
Lunds Universitet
Lunds Universitet
Malmö Högskola
Mittuniversitetet

1 017
50
795
800
375
1 000
1 408
296
370
500
300
285
360
371
7 970

785
4 655
240
278
439
1 050
571
1 100
1 252
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Mottagare

Projektets namn

NordForsk
Sekretariatet för
kompetensutv Uppsala
universitet
SICS East Swedish ICT
AB
Skånes
Universitetssjukhus
Statens
Veterinärmedicinska
Anstalt
Statens
Veterinärmedicinska
Anstalt
Statens
Veterinärmedicinska
Anstalt
Stockholms Universitet
Stockholm Environment
Institute
Sveriges
lantbruksuniversitet
Sveriges
lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut
Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
Umeå Universitet
Uppsala universitet
Verket för
innovationssystem
Övriga

NordForsk
Socialt kapital förvaltn.trad o krishantering i
EU

Summa
Forskningsbidrag
FOI, FHS m.fl.
Summa
Forskning och studier

tkr
2 000
1 810

CARER

100

Tuberculosis (TB) in HIV-infected

330

DHS samarbete – SVA och DHS S&T och
Center for Health Security

80

Universell detektion av biologiska
högriskorg.

611

En stärkt vetenskaplig bas för veterinär

700

Svensk demokrati under kris
WASH & Rescue
Zoonosis in humans and domestic animals
Klimatpåverkan på skogsbrandrisk i
Sverige
Högupplösta nederbördsprognoser
Planeringsbidrag för EU-projekt inom EU:s
ramprogram för forskning Horizon 2020
Taktik och metodik vid brand i
undermarkanläggningar
Analys av brandsäkerhetens fysiska
bestämningsfaktorer
Hoten, myndigheterna och lagen
Att förutsäga och förebygga naturolyckor
Bonus
Planeringsbidrag för EU-projekt inom EU:s
ramprogram för forskning Horizon 2020

893
2 019
450
2 182
824
200
1 147
1 900
1 019
810
2 415
160
105 632

Studier

32 110
137 742
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