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Svar på uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att 

stärka det civila försvaret, Ju2022/00865 

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har föranlett ett behov av 

att  inventera åtgärder för att stärka det civila försvarets förmåga. Mot bakgrund av det har 

MSB fått regeringens uppdrag att redovisa en bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas 

för att stärka det civila försvarets förmåga under 2022. Åtgärderna ska redovisas i 

prioritetsordning och redovisningen ska innehålla bedömningar av kostnader och 

tidsåtgång för genomförandet av åtgärderna.  

De förslag till åtgärder som redovisas av MSB tar utgångspunkt i målet för det civila 

försvaret: 

 Värna civilbefolkningen 

 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

 Upprätthålla en nödvändig försörjning 

 Bidra till det militära försvarets förmåga                  

 Upprätthålla samhällets motståndskraft och stärka försvarsviljan 

 Bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra 

påfrestningar på samhället i fred              

Åtgärderna är utvalda utifrån möjlighet att ge störst nytta och effekt utifrån nuvarande 

säkerhetspolitiska situation. De utgår även från bedömningar i Handlingskraft, den nyligen 

redovisade bedömningen av civilt försvar samt bedömning av hur de gör bäst nytta givet 

situationen. 

Flera av åtgärderna innebär en tidigareläggning av redan planerad verksamhet. MSB 

betonar att flera av förslagen härstammar från andra aktörers underlag och uppgifter. Med 

den korta tidsrymd som varit till förfogande för att svara på uppdraget har vi inte gjort en 

värdering av andra myndigheters inskickade belopp. Den korta tiden har inte heller 

medgivit inhämtning av uppgifter från alla aktörer i det civila försvaret. Åtgärderna som 

föreslås är en del i uppbyggnaden av totalförsvaret och speglar även till del 

Försvarsmaktens behov av stöd från det civila försvaret. 

    

Datum 

2022-03-10 

Ärendenr 

MSB 2022-03446 

 

  

https://www.msb.se/


 

 2(15) 

 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

En särskild satsning och utökning av anslag 2:4 Krisberedskap utöver nedan föreslagna 

satsningar skulle möjliggöra för fler av de bevakningsansvariga myndigheterna att 

genomföra åtgärder för att stärka det civila försvaret. Åtgärder som redovisas avser 

kostnader för 2022 men ger i vissa fall ökade kostnader för kommande år. Detta redovisas 

i förekommande fall.  

Åtgärderna redovisas samlat i tabell sist i underlaget i prioriteringsordning. Åtgärderna har 

prioriterats utifrån effekt och genomförbarhet i rådande läge. Totalt uppskattas kostnader 

för åtgärderna uppgå till 760 mnkr. Vissa åtgärder behöver föregås av en analys medans 

andra kan genomföras omgående. I underlaget redovisas även åtgärder som följer av 

MSB:s analys av civilt försvar och som kopplas till olika sektorer. Den uppskattade 

sammantagna kostnaden uppgår till cirka 1 000 mnkr.  

Huvuddelen av medlen bör förmedlas genom anslag 2:4 Krisberedskap. Flera av 

åtgärderna innebär investeringar och för att kunna använda medlen under 2022 krävs att 

kostnaden kan tas i sin helhet mot anslag.  

Delar av underlaget omfattas av sekretess. Dessa delar är markerade i detta dokument och 

ytterligare information finns i en bilaga och delges i särskild ordning.  

Åtgärderna presenteras inom följande områden: 

 Förstärka kommuners och regioners arbete med krisberedskap och civilt försvar 

 Försvarsvilja och kommunikation 

 Skydd av civilbefolkningen och räddningstjänst 

 Informations- och cybersäkerhet 

 Ledning och samverkan 

 Personalförsörjning 

 Internationellt samarbete 

 Försörjningsberedskap 

 

Utöver detta finns också underlag kring viktiga behov inom olika samhällssektorer. 

Förslagen här följer av MSB:s nyligen redovisade analys av civilt försvar. 
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Område: Förstärka kommuners och regioners arbete med 

civilt försvar 

Kommunerna och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar behöver 

utvecklas och stärkas. En stegvis utveckling ska ske av totalförsvaret, där kommunerna 

utgör en viktig grundläggande bas för det civila försvaret. Genom att tillföra ytterligare 

medel skapas förutsättningar för kommunerna och regionernas att bedriva verksamhet i 

enlighet med ambitionsnivån i totalförsvarsbeslutet. 

Denna åtgärd är en tidigareläggning av förslag i MSB:s budgetunderlag och Samlad 

bedömning och förmåga inom civila försvaret.  

För att ytterligare stärka upp kommunernas arbete med civilt försvar ser MSB det som 

angeläget att förstärka stödet från länsstyrelserna, detta genom att tidigarelägga 

länsstyrelsernas åtgärder med fokus på civilt försvar, enligt länsstyrelsernas samlade 

budgetunderlag 2023-2025. Genom resurstillskott skulle länsstyrelserna kunna hålla kvar 

den tillfälliga bemanning som de haft med anledning av pandemin som annars kommer att 

avslutas i maj. Detta för att använda resurserna för arbete inom civilt försvar med syfte att 

förstärka stödet till kommunerna. Länsstyrelserna har en viktig roll i att hålla samman en 

forcerad beredskapsutveckling på regional och lokal nivå. 

 

Område: Försvarsvilja och kommunikation 

Stärka den enskildes beredskap 

MSB ser ett högt tryck på frågor kopplat till säkerhetsläget, särskilt kring frågor som rör 

egenberedskap och befolkningsskydd. MSB ser därför stort behov av en 

myndighetsgemensam informationssatsning liknande den som genomförts under 

pandemin. 

Det är ett stort intresse för hemberedskap där exempelvis broschyren Om krisen eller kriget 

som laddats ned 80 000 gånger sedan 1 januari. MSB ser utifrån detta behov av särskilda 

kommunikationssatsningar genom exempelvis nytryck och distribution av broschyren. En 

särskild svarsfunktion behöver inrättas för att svara på frågor och minska allmänhetens 

oro. Informationssatsningen inkluderar även förstärkning av krisinformation.se, 113 13 

och andra sociala kanaler som kan stötta och avlasta aktörerna och som även innebär en 

direktkontakt med enskilda. Satsningen bör inkludera råd till allmänheten, likt under 

Kostnad Kommentar 

178 mkr  Resurstillskott kommuner 70 mnkr 

Resurstillskott bemanning länsstyrelser 

108 mnkr 

https://www.msb.se/
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pandemin, kring exempelvis den enskildes beredskap och behovet av allas ansvar för 

informationssäkerhet.  

Tillgänglighetsanpassning och översättning av MSB:s information behöver göras för att 

förstärka tillgängligheten och spridningen till målgrupper med annat modersmål än 

svenska. Detta har efterfrågats under pandemin och lyfts i b.la MSB BU 2023-2025.  

 

Utökat bidrag till ideella organisationer 

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

organisationerna ska kunna erbjuda medborgare över hela landet en kostnadsfri utbildning 

i individens säkerhet och beredskap vid olyckor, allvarliga händelser och kriser. 

Enligt MSB:s Budgetunderlag ser vi behov av utökad finansiering för att kunna möta 

ökade förväntningar och krav som ställs på MSB från allmänheten och för att klara av en 

ambitionshöjning gällande ökad försvarsvilja, folkförankring och tillgänglighetsanpassning. 

Denna åtgärd skulle kunna tidigareläggas till 2022. 

 

 

Område: Skydd av civilbefolkningen och räddningstjänst 

 

Stärkt stöd till kommunerna via MSB som åtgärd för att stärka den kommunala 

organisationen för räddningstjänst och befolkningsskyddet föreslås. Räddningstjänst under 

höjd beredskap, enl. 8 kap. lag (2003:778) om skydd mot olyckor,  handlar om att skydda 

och rädda civilbefolkningen från verkningar av krig. Räddningstjänsten har ansvar för att 

röja farliga områden, indikering, sanering och andra åtgärder för att skydda mot kärnvapen 

och kemiska stridsmedel. 

Befolkningsskydd handlar om att skydda och rädda civilbefolkningens liv, enskild 

egendom och civil allmän egendom. För att skyddsrummen ska kunna bereda skydd 

behöver de ställas i ordning och utrustas. Människor måste få larm snabbt via ett 

fungerande och effektivt varningssystem. 

Kostnad Kommentar 

70 mnkr  

Kostnad Kommentar 

10 mnkr Enligt förslag i MSB:s BU 2023-2025, 

anslag 2:6 
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Räddningstjänst under höjd beredskap 

Räddningstjänst en viktig roll på lokal nivå vid såväl krishantering som höjd beredskap. 

MSB ser flera åtgärder som behöver genomföras för att stärka förmågan inom detta 

område.  Resurser behöver tillföras kommunal räddningstjänst för att förberedelser enligt 

kapitel 8 i LSO ska kunna påbörjas i kommunerna. Räddningstjänsterna behöver också 

stöd för att stärka räddningstjänstens tillgång till nödvändiga drivmedel. 

MSB behöver stödja med dimensionerande utgångspunkter för räddningstjänst under höjd 

beredskap. 

Trygghetspunkter  

Lokala service- och trygghetspunkter (SOT-punkter) ger robustare kommuner. En 

trygghetspunkt/-plats ger möjlighet att förse befolkningen med information, trygghet och 

service vid samhällsstörningar. Trygghetspunkter kan utgöra delar vid utrymning, 

inkvartering, försörjning samt varning och information. Med viss ökad finansiering skulle 

kommuner tillsammans med lokala Frivilliga Resursgruppen (FRG) skapa ytterligare SOT-

punkter. Med stöd av MSB ges kommunerna möjlighet att inrätta trygghetspunkter vilka 

ska ge invånare och de som vistas i kommunen rätt stöd under samhällskriser.  

Skyddsrum  

Bidrag till kommuner för forcerad upprustning av befintliga stora befolkningsskyddsrum i 

utvalda kommuner. Kan öka skyddseffekten på utvalda platser. 

Utrymning 

Regeringen bör ge Länsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunerna planera för 

utrymning. MSB arbetar för närvarande med att ta fram en vägledning för storskalig 

utrymning. MSB och FM behöver även planera för och peka ut de områden som särskilt 

ska planeras för.  

Utomhusvarning 

Ett fungerande utomhusvarningssystem i kommunerna är av stor betydelse vid en kris och 

vid ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Idag har ett flertal kommuner inte aktiverat alla 

sina ljudsändare, vilket innebär att många medborgare inte skulle nås av ett utomhuslarm 

och en återaktivering av inaktiverade ljudsändare bedöms vara prioriterad. Medel bör 

tillföras för att öka täckningsgraden i de kommuner som inte har aktiverade ljudsändare, 

användning av mindre lager samt nybeställningar. 

Involverade aktörer 

Kommuner via MSB och länsstyrelserna 

 

https://www.msb.se/
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Utökade förstärkningsresurser 

MSB ser behov av att förstärka MSB:s operativa förmåga vad gäller förstärkningsresurser 
för nationell urban sök och räddning (NUSAR) samt utsläpp av farliga ämnen (CBRN). 
Inköp av utrustning för fler materialcontainrar med befintlig utrustning med placering på 
flera platser i landet.. 

 

Område: Informations- och cybersäkerhet 

Stärka befintligt stöd inom information- och cybersäkerhet 

MSB ska stärka det befintliga stöd som myndigheten lämnar kring systematiskt 

informationssäkerhetsarbete och hjälper aktörerna att införa en basnivå av it-

säkerhetsåtgärder. I detta ingår att uppdatera befintligt stöd och förenkla för aktörerna att 

tillgodogöra sig stödet genom digitala kanaler. För att förenkla för aktörerna att tillämpa 

MSB:s stöd på området ska myndigheten även bygga upp och tillhandahålla en 

användarnära stödfunktion (”helpdesk”) som kan lämna vägledning till det förebyggande 

metodstöd som finns i dag.  

Åtgärden inkluderar att tillhandahålla checklista för att nå upp till en grundnivå av it-

säkerhet motsvarande MSB:s föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem 

MSBFS 2020:7. Inkluderar direkt utskick till samtliga kommuner, regioner och statliga 

myndigheter samt förmedling till privat sektor via våra nätverk, branschorganisationer och 

sektorsmyndigheter (fokus NIS).  

Involverade aktörer 

MSB men avser stöd till kommunerna. 

Stärka CERT.se för att förebygga IT-incidenter 

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

därmed stärka det civila försvarets förmåga. Det är primärt för att öka de personella 

Kostnad Kommentar 

140 mnkr  

Kostnad Kommentar 

20 mnkr 3 mnkr 2:6 för förvaltning och resterande 
del 2:4 för materielinköp, avtal etc 

https://www.msb.se/
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resurserna hos CERT-SE och även den tekniska förmågan och på så sätt kunna ge bättre 

stöd och information till samhället vid inträffade incidenter. 

Robusta webbplatser 

Fortsättning på PTS projekt Särimner för att ha robustare webbplatser och en plattform 

som kan erbjudas till offentliga aktörer. Syftet är att etablera ett CDN (Content 

Distribution Network) för Svenska myndigheters webbplatser, som kan motstå 

överbelastningsattacker. Åtgärden inkluderar anslutning av 40 myndigheters webbplatser 

under 2022. Robusta webbplatser innebär en årlig förvaltningskostnad på 6 miljoner/år. 

 

 

Område: Ledning och samverkan 

 

Alternativa ledningsplatser  

 

Behovet av alternativa ledningsplatser har ökat de senaste åren med anledning av det 

försämrade säkerhetspolitiska läget.  

Ytterligare information finns i sekretessbelagd bilaga.  

 

Ökad robusthet inom elektroniska kommunikationer och post  

Stärkta förmågor, investering i infrastruktur samt annat skydd inom området 

 

Ytterligare information finns i sekretessbelagd bilaga.  

 

 

Tidigarelägg införande av ny struktur för civilt försvar 

Ett tidigare införande av en ny struktur för civilt försvar, med utgångspunkt i Utredningen 

om civilt försvar, skulle undanröja flera osäkerheter som idag finns hos flera myndigheter 

Kostnad Kommentar 

17 mnkr  

Kostnad Kommentar 

25 mnkr  Investering särskild infrastruktur. 

Kostnad Kommentar 

220 mnkr Investering särskild infrastruktur PTS.  

https://www.msb.se/
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och andra aktörer om exempelvis ansvar, roller och mandat m.m. Därför föreslår MSB 

ikraftträdande snarast.  

 

Område: Personalförsörjning 

Aktivering av civilplikt 

Regeringen bör överväga att skyndsamt aktivera civilplikt, i första hand syftande till att 

skriva in civilpliktiga som redan har nödvändiga kunskaper utan föregående 

grundutbildning.  

I det fall regeringen beslutar om aktivering av civilplikt bör regeringen överväga att ge 

sektorsansvariga myndigheter i uppdrag att snabbutreda inom vilka verksamheter 

civilpliktig personal skulle kunna förstärka personalförsörjningen under höjd beredskap 

och krig samt att identifiera vilka personalkategorier det i så fall skulle handla om.  

I ett nästa steg behöver det utredas vidare huruvida utbildning med civilplikt ska 

återupptas och för vilka verksamheter detta ska bli aktuellt. 

Involverade aktörer 

MSB och Plikt- och Prövningsverket.  

Planering för tillämpning av lagen (1988:97) om förfarandet hos 

kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under 

krig och krigsfara m.m. (förfarandelagen)  

Regeringen bör överväga att ge en myndighet i uppdrag att hålla samman en analys av 

vilka förvaltningsmyndigheters uppgifter som inte ska fullgöras eller som ska övertas av en 

annan förvaltningsmyndighet eller av en domstol i det fall den s.k. förfarandelagstiftningen 

sätts i tillämpning. Syftet är att åstadkomma en så effektiv personalförsörjningsplanering 

för höjd beredskap och krig som möjligt och som bygger på krigsplacering med 

anställningsavtalet som grund och på planering inför ett beslut om tjänstgöring med 

allmän tjänsteplikt.  

Utökat bidrag till ideella organisationer 

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

organisationerna ska kunna erbjuda medborgare över hela landet en kostnadsfri utbildning 

i individens säkerhet och beredskap vid olyckor, allvarliga händelser och kriser. 

Kostnad Kommentar 

65 mnkr Kostnaden anges utifrån utredningens 

beräkningar och har anpassats efter ett 

tidigareläggande.  

https://www.msb.se/
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Enligt MSB:s Budgetunderlag ser vi behov av utökad finansiering för att kunna möta 

ökade förväntningar och krav som ställs på MSB från allmänheten och för att klara av en 

ambitionshöjning gällande ökad försvarsvilja, folkförankring och tillgänglighetsanpassning. 

Denna åtgärd skulle kunna tidigareläggas till 2022. 

 

 

Område: Internationellt samarbete 

Samarbete Sverige-Finland - stärkt civil beredskap inom Norden 

Sverige och Finland behöver stärka sitt samarbete inom civil beredskap som en del i det 

nordiska samarbetet inom regionen. Det handlar om gemensam utbildning, planering och 

konkreta initiativ såsom lägesbilder.  

 

 

Område: Försörjningsberedskap 

Inom området försörjningsberedskap föreligger behov av att säkerställa försörjningen av 

kritiska varor och tjänster som ökar uthålligheten och minskar sårbarheten vid störningar. 

Detta behöver fortsatt analyseras men det finns direkta åtgärder som redan nu kan vidtas 

beroende på hur omvärldsläget förändras.  

Försörjningsanalyser och planering med näringslivet 

Regeringen bör ge berörda bevakningsansvariga myndigheter i uppdrag att göra 

försörjningsanalyser och utifrån dessa säkerställa försörjningen av kritiska varor och 

tjänster som ökar uthålligheten och minskar sårbarheten vid störningar i 

försörjningsflöden. Uppdraget bör även innehålla en redovisning av hur prioritering för 

kritiska varor och tjänster samt transportsamordning kan genomföras i en bristsituation 

under höjd beredskap.  

 

Involverade aktörer 

Relevanta bevakningsansvariga myndigheter. 

 

Kostnad Kommentar 

10 mnkr Enligt förslag i MSB:s BU 2023-2025, 
anslag 2:6 

Kostnad Kommentar 

5 mnkr  
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 10(15) 

 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

Försörjningsberedskap ransonering 

Regeringen bör överväga att ge ett uppdrag till en (eller flera) myndighet (-er) som ska ha 

ansvaret för att planera och förbereda för en ransoneringssituation. Regeringen bör 

samtidigt överväga behovet av en ransoneringsförordning.  

I dagsläget finns inte någon utpekad myndighet som har ansvaret för att planera och 

förbereda för en ransoneringssituation, eller för den delen prisreglering, i Sverige. Det 

finns heller inte någon förordning som kopplar till ransoneringslagen (1978:268).  

Den/de myndighet(er) som får uppdraget behöver genomföra en snabbutredning för att 

analysera lagstiftningens tillämpning, utarbeta ett systemstöd för ransonering, t.ex. i form 

av administrativa rutiner och eventuellt också relevant IT-stöd.  

Den/de myndigheter som får uppdrag bör också återkomma till regeringen med kostnader 

för att utföra uppdraget. 

Totalförsvarsviktiga företag - K-företag 

Regeringen bör överväga att avsätta medel för genomförande av en 

snabbutredning/förstudie för hur ett modernt system med totalförsvarsviktiga företag (K-

företag) skulle kunna se ut. Regeringen bör överväga att ge ett sådant uppdrag, antingen till 

en särskild utredare eller till en myndighet. Studien behöver särskilt ta hänsyn till de 

rättsliga aspekter som handlar om EU:s regelverk för den inre marknaden. Den rättsliga 

delen av studien skulle kunna upphandlas från en kommersiell aktör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad Kommentar 

10 mnkr Kostnader för att realisera slutsatser från 

analyserna kommer dock att innebära 

behov inför 2023. 
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MSB har nyligen redovisat en bedömning av förmågan inom det civila försvaret. Nedan 

redovisas åtgärder som följer av MSB:s analys av civilt försvar och som kopplas till olika 

sektorer. Den uppskattade sammantagna kostnaden uppgår till ca 1 000 mnkr. Med hänsyn 

till den korta svarstiden krävs ytterligare tid för förankring med berörda aktörer för 

kostnadsuppskattning och genomförbarhet. MSB avser återkomma.  

Stärkt förmåga att hantera farliga ämnen (CBRNE)  

Ta fram informationsmaterial, snabbt utveckla strålskyddsrutiner och genomföra särskild 

övning kopplat till radiologiska nödsituationer. Ökad förmåga inom 

laboratorieberedskapen inkl, tidigareläggning av befintligt projekt inom forum för 

beredskapsdiagnostik. Nationellt beredskapslaboratorium för mikrobiologiska 

dricksvattenanalyser tidigareläggs med ett år. Förstärkning av dricksvattenproducenternas 

förmåga och kunskap inom CBRN-området genom tidigareläggning av utbildning. 

Involverade aktörer 

CBRN-aktörer, FOI, Livsmedelsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, länsstyrelser och 

kommuner 

Ytterligare information finns i sekretessbelagd bilaga.  

Stärkt förmåga inom hälso- och sjukvårdsområdet inkl. 

läkemedelsförsörjning 

Utveckla förmågan till samverkan och ledning, exempelvis lägesbildsarbete, inom 

sjukvårdsområdet. Åtgärden innebär att genomföra nyckeltalsberäkningar, som idag inte 

sker, med Försvarsmakten och MSB tillsammans med regionerna för dimensionering av 

exempelvis sjuktransport och lagerhållning. MSB föreslår utökade resurser för pågående 

uppdrag till Socialstyrelsen inom civilt försvar i syfte att tidigarelägga planerade åtgärder till 

2022. Vidare behövs finansiering  för utbildning och övning som det idag saknas resurser 

för. Exempel på område inom utbildning och övning är stabs- och scenarioövningar för 

verksamhetsnivå inom området. 

MSB föreslår även förstärkt finansiering av beredskapsarbetet inom läkemedelsförsörjning. 

Inkluderar finansiering för logistiklägesbild, produktionskartläggning som tidigareläggs 

från 2023 till 2022. 

Involverade aktörer 

Socialstyrelsen, regionerna, Försvarsmakten, MSB, Läkemedelsverket 

Stärkt förmåga inom området skydd och säkerhet 

Stärkt förmåga genom investering i energiinfrastruktur vid prioriterade objekt, 

sambandsteknik samt inventarier. Öka tillgången på skyddsvakter för att öka 

säkerhetsskyddet vid viktiga objekt. 

 

https://www.msb.se/
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Involverade aktörer 

Polismyndigheten, Tullverket 

Ökad robusthet inom transportområdet 

Åtgärden innebär förmågehöjning inom transportinfrastruktur m.m. genom anskaffning av 

bl.a. fordonsresurser, förstärkningsmateriel samt sambands- och ledningsteknik. Medlen 

kommer även användas för att öka tillgänglighet vid beredskapsflygplatser. Drivmedels- 

och reservkraftsåtgärder vid Trafikverket redovisas under de generella åtgärderna för detta. 

 

Energiförsörjning  

Drivmedel  

Vikten av fungerande, robust och tillgänglig drivmedelsförsörjning för hela totalförsvaret 

är hög. Det finns ett behov av ytterligare satsningar gällande inköp, lagring och 

transportkapacitet för att säkerställa tillräcklig förmåga och funktionalitet i samhällsviktig 

verksamhet. Genom investering i exempelvis trafikinfrastruktur med särskilda funktioner 

kommer robusthet och tillgång till drivmedel öka.  

Det finns även ett behov av att öka redundans och tillgänglighet av drivmedel i delar av 

Sverige. Lagring av drivmedel bör av beredskapsskäl inte koncentreras till enbart ett fåtal 

platser i landet. En satsning för att öka redundans samt tillgänglighet av drivmedel på lokal 

nivå, i vissa utvalda delar av landet, är nödvändig utifrån totalförsvarets behov. Genom 

identifiering av anläggningar viktiga för drivmedelsförsörjning samt vidtagande av 

robusthetsåtgärder kommer redundansen och tillgängligheten av drivmedel inom 

totalförsvaret öka. Även räddningstjänsternas förmåga att verka under höjd beredskap 

skulle öka om det vore möjligt att ge statligt stöd till anskaffning av bränsledepåer i form 

av mobila tankstationer. Målet är att minst 20 drivmedelstankar införskaffas under 2022 

för att stärka räddningstjänst i militärstrategiskt viktiga geografiska områden.  

Involverade aktörer 

MSB, Energimyndigheten samt vissa kommuner, men resultatet ger även effekt för flera 

aktörer. Dessa åtgärdsförslag är i huvudsak framtagna av MSB baserat på tidigare analyser 

av behov inom civilt försvar.  

Ytterligare information finns i sekretessbelagd bilaga.  

Elförsörjning  

Förmågan till robusthetsåtgärder och redundans för samhällsviktig verksamhet på lokal 

nivå behöver byggas ut för att säkerställa uthållighet inom ett antal verksamheter och 

funktioner. Genom investering i exempelvis reservkraft samt trafikinfrastruktur med 

implementering inom flera samhällssektorer kommer denna robusthet och uthållighet att 

öka på lokal nivå, men kan även ge effekter även på regional nivå under 2022.  

https://www.msb.se/
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Förmågan till ö-drift av begränsade geografiska områden behöver fortsatt byggas ut för att 

säkerställa uthållighet, bland annat för samhällsviktig verksamhet och andra centrala 

samhällsfunktioner. Åtgärden innebär förberedelser och andra investeringar som kan göras 

inom elberedskap för att öka takten under 2022. 

Involverade aktörer 

Kommunerna via MSB, Energimyndigheten, Trafikverket, Affärsverket Svenska Kraftnät. 

Dessa åtgärdsförslag är i huvudsak framtagna av MSB baserat på tidigare analyser av 

behov inom civilt försvar.  

Ytterligare information finns i sekretessbelagd bilaga 

 

Tabell med åtgärder i områdesindelning 

Prioriter
ing 

Utgiftsområde Område Åtgärd Mnkr Aktörer 

1 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Försvarsvilja och 
kommunikation 

Stärka den enskildes beredskap  70 MSB 

1 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Ledning och samverkan  
Tidigarelägg införande av ny struktur för civilt 
försvar 

65   

 1 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Förstärka kommuners och 
regioners arbete med 
civilt försvar 

Förstärka kommuner och regioner samt 
tidigarelägga länsstyrelsernas åtgärder med fokus 
på civilt försvar 

178 
MSB, kommuner, 
regioner, 
länsstyrelser 

1 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Ledning och samverkan  Alternativa ledningsplatser 25 MSB, Länsstyrelser 

3 
Elektroniska 
kommunikationer och 
post (UO22)  

Ledning och samverkan  
Ökad robusthet inom elektroniska 
kommunikationer och post 

220 
Post- och 
telestyrelsen PTS 

1 
Befolkningsskydd och 
räddningstjänst (OU6)  

Skydd av 
civilbefolkningen och 
räddningstjänst 

Trygghetspunkter, skyddsrum, utrymning samt 
utomhusvarning 

140 
Kommunerna via 
MSB 

2 
Befolkningsskydd och 
räddningstjänst (OU6)  

Skydd av 
civilbefolkningen och 
räddningstjänst 

Utökade förstärkningsresurser  20 MSB 

 1 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Skydd av 
civilbefolkningen och 
räddningstjänst 

Utökat bidrag till ideella organisationer  10 
MSB, avser stöd till 
ideella 
organisationer 

1 Cybersäkerhet (UO6) 
Stärkt informations- och 
cybersäkerhet 

Stärkt informations- och cybersäkerhet 17 MSB 

3 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Internationellt samarbete 
Samarbete Sverige-Finland, stärkt civil beredskap 
inom Norden 

5 MSB 

https://www.msb.se/


 

 14(15) 

 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

1 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Försörjningsberedskap 
Försörjningsanalyser och planering med 
näringslivet 

10 
Bevakningsansvariga 
myndigheter, 
näringslivet.  

   Summa 760   

 

Tabell med åtgärder i prioritetsordning 

 

Prioritering Utgiftsområde Område Åtgärd Mnkr Aktörer 

1 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Försvarsvilja och 
kommunikation 

Stärka den enskildes beredskap 70 MSB 

1 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Ledning och 
samverkan  

Tidigarelägg införande av ny struktur för civilt 
försvar 

65   

1 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Förstärka kommuners 
och regioners arbete 
med civilt försvar 

Förstärka kommuner och regioner samt 
Tidigarelägga länsstyrelsernas åtgärder med 
fokus på civilt försvar 

178 
MSB, kommuner, regioner, 
länsstyrelser 

1 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Ledning och 
samverkan  

Alternativa ledningsplatser 25 MSB, Länsstyrelser 

1 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Försörjningsberedskap 
Försörjningsanalyser och planering med 
näringslivet 

10 
Bevakningsansvariga 
myndigheter, näringslivet.  

1 
Befolkningsskydd och 
räddningstjänst (OU6)  

Skydd av 
civilbefolkningen och 
räddningstjänst 

Trygghetspunkter, skyddsrum, utrymning samt 
utomhusvarning 

140 Kommunerna via MSB 

1 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Skydd av 
civilbefolkningen och 
räddningstjänst 

Utökat bidrag till ideella organisationer  10 
MSB, avser stöd till ideella 
organisationer 

1 Cybersäkerhet (UO6) 
Stärkt informations- 
och cybersäkerhet 

Stärkt informations- och cybersäkerhet 17 MSB 

   Delsumma 515  

2 
Befolkningsskydd och 
räddningstjänst (OU6)  

Skydd av 
civilbefolkningen och 
räddningstjänst 

Utökade förstärkningsresurser  20 MSB 

   Delsumma 20  

3 
Elektroniska kommunikationer 
och post (UO22)  

Ledning och 
samverkan  

Ökad robusthet inom elektroniska 
kommunikationer och post 

220 Post- och telestyrelsen PTS 

https://www.msb.se/
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3 
Organisation och ledning 
(UO1, UO6)  

Internationellt 
samarbete 

Samarbete Sverige-Finland, stärkt civil 
beredskap inom Norden 

5 MSB 

   Delsumma 225  

      Summa 760   

 

https://www.msb.se/

