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Inriktning för projektmedel till 

myndigheter 2020-2021  - Anslag 

2:4 Krisberedskap 

 

Bilaga 2 – tillägg till inriktning 
Följande utvecklingsområden kommer att utöver vad som anges i Inriktning Anslag 2:4 

Centrala Myndigheter 2020 – 2021 att prioriteras vid fördelning av medel från Anslag 
2:4 för 2020 och 2021: 

Åtgärder som stärker samverkan inom och mellan prioriterade områden1. 
Den pågående pandemin har visat på behov av att stärka samverkan och samordning 

på den nationella nivån. För att begränsa en allvarlig kris, såsom pågående pandemi, 

effekter på liv och hälsa, samhällets funktionalitet och påverkan på våra grundläggande 
värden krävs åtgärder för att utveckla och stärka strukturer för samverkan såväl inom 

som mellan områden. 
 
Åtgärder som stärker förmågan till samverkan och ledning. Förmågan till 
samverkan och ledning behöver stärkas redan på såväl kort som längre sikt. I 

hanteringen av pandemin har särskilt behovet av åtgärder för att utveckla det 
gemensamma lägesbildsarbetet samt utveckling av rutiner och arbetssätt för en bättre 
inriktning och samordning av åtgärder uppmärksammats. 

 
Åtgärder som ökar takten i arbetet med en stärkt försörjningsberedskap. 
Det är prioriterat att ansvariga myndigheter inom alla prioriterade områden vidtar 

åtgärder för att öka takten i arbete med en stärkt försörjningsberedskap. Den pågående 
pandemin har visat på behovet av närmare samverkan mellan myndigheter och företag 

som är kritiska för försörjningen av för samhället kritiska varor och tjänster. 
Kartläggning och konkreta andra åtgärder för att säkra vissa varuflöden är också 

nödvändigt i närtid. Vikten av att intensifiera arbetet med att närmare integrera 
näringslivet i totalförsvarsarbetet har blivit uppenbart under pandemin. 
 

Åtgärder som säkerställer långsiktighet och uthållighet i beredskapen. För 
att säkerställa förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet på kort sikt, under 

                                                   
1 De prioriterade områdena är energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård och 
omsorg, finansiella tjänster, information och kommunikation samt skydd och säkerhet. 
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året, och längre sikt kan åtgärder behöva vidtas inom en rad områden. Utvecklade 

planer för kontinuitetshantering för både den egna myndighetens förmåga att 
upprätthålla såväl sin ökade beredskap som att fortsatt kunna bedriva prioriterad 
ordinarie verksamhet är av stor betydelse under en utdragen kris. Myndigheternas stöd 

till och samverkan med andra aktörer inom totalförsvaret rörande säkerställandet av 
en hög beredskap och uthållighet över tid är också prioriterat.  

Öka användandet av frivilliga försvarsorganisationer. För att skapa 
uthållighet över tid är en robust personalförsörjning avgörande. De frivilliga 
försvarsorganisationerna tillhandahåller och organiserar förstärkningsresurser för just 

detta syfte. Nu behöver åtgärder vidtas för att på såväl kort som längre sikt kunna 
nyttja dessa resurser. MSB har en tydlig roll i att stödja myndigheter som tar konkreta 

steg i denna riktning.  

Åtgärder som säkerställer en tydligare och mer samordnad 
kommunikation. Hanteringen av pandemin har visat på brister i hur myndigheter 

och andra offentliga aktörer kommunicerar till allmänhet, civilsamhälle och näringsliv 
kring en pågående kris. Åtgärder behöver vidtas för att stärka myndigheters förmåga 
att anpassa budskap utifrån relevanta målgrupper och samordna 

kommunikationsinsatser med andra aktörer i krisberedskapen. Hotet från 
desinformationskampanjer även under fredstida kriser har blivit uppenbart och även 
här krävs åtgärder på såväl kort som längre sikt. 

Övrigt. I det fall myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden identifierar 
andra utmaningar/sårbarheter/utvecklingsområden kopplat till specifikt hanteringen 
av pandemin och är av väsentlig betydelse för krisberedskapen, så länge det ej avser 

kostnader för operativ hantering, kan sådana åtgärder prioriteras. 
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