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1. Inledning  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) disponerar anslag 2:4 

Krisberedskap som ska användas till att stärka samhällets samlade beredskap 

och förmåga att hantera allvarliga kriser och deras konsekvenser. Anslaget får 

även i viss utsträckning finansiera åtgärder som syftar till att skapa eller 

vidmakthålla förmågan till höjd beredskap för det civila försvaret. Dessa medel 

är ett viktigt styrinstrument för att intensifiera arbetet med samhällets 

krisberedskap och civilt försvar.  

Denna inriktning avser den del av anslag 2:4 Krisberedskap som benämns 

utvecklingsprojekt (anslagspost 5 Krisberedskap samt villkor 1) och avser 

centrala myndigheter.1 Länsstyrelserna tilldelas i första hand medel från 

anslaget genom anslagspost 5 och villkor 13, men kan inom ramen för denna 

inriktning ansöka om medel för större investeringar samt större 

samverkansövningar som inte ingår i det sammanhållna projektet.  

Viktiga ingångsvärden för inriktningen är regeringens prioriteringar i MSB:s 

regleringsbrev, MSB:s långsiktiga inriktning för anslaget2 och den Nationella 

risk- och förmågebedömningen (NRFB) 3. Därutöver beaktas andra underlag 

som NRFB hänvisar till för djupare kunskap inom specifika områden4. Flera av 

de prioriterade åtgärderna har också identifierats i MSB:s och Försvarsmaktens 

återrapportering av uppdraget att främja och utveckla en sammanhängande 

planering för totalförsvaret som lämnades till regeringen i februari 20195. 

I den långsiktiga inriktningen för anslag 2:4 Krisberedskap som myndigheten 

lämnade till regeringen 2017 angavs bland annat att konkreta 

beredskapsåtgärder som stärker den samlade beredskapen bör prioriteras 

liksom att konkret beredskapsförmåga prioriteras i stället för generella 

kunskapshöjande åtgärder och metodutveckling.  

Vidare angavs att inriktningen av anslaget tydligare ska ta sin utgångspunkt i 

de övergripande brister som lyfts fram i NRFB. En del av dessa brister 

ankommer på olika aktörer att själva finansiera eller via den statliga 

budgetprocessen lyfta upp till regeringen för avvägning. MSB bedömer dock att 

det finns brister som identifierats och som faller inom anslagets ändamål. De 

utvecklingsområden och förslag till åtgärder som prioriteras i inriktningen 

utgår därför från slutsatser i NRFB. Prioriterade utvecklingsområden och 

förslag till åtgärder presenteras på såväl en övergripande nivå som per 

                   
1 Som anges i bilaga till förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder 
vid höjd beredskap (2015:1052) eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB. 
2 Dnr 2017-9128 
3 NRFB 2019, dnr 2018-09751 
4 Exempelvis Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, 
aktörsgemensam CBRNE-strategi, Sveriges strategi för oljeskadeskydd, NIS-direktivet avseende 
informationssäkerhet 
5 MSB dnr 2017-03498 
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prioriterat område (se kap. 3). Åtgärdsförslagen bygger bland annat på de 

brister som identifierats i myndigheternas egna risk- och sårbarhetsanalyser 

och som MSB anser bör prioriteras. De detaljerade åtgärdsförslagen anges i 

bilaga till inriktningen. Den är försedd med sekretess enligt 15 kap. 2 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Analyser och beskrivningar inom 

respektive område framgår av NRFB. Dokumenten bör därför läsas parallellt 

för att få helhetsbilden. 

Generellt gäller att åtgärderna ska inbegripa flera aktörer eller vara större 

tillfälliga åtgärder hos en aktör eller sektor som är av väsentlig betydelse för 

krisberedskapen. 

Denna inriktning avser åren 2020–2021. Den kan dock uppdateras inför 2021 

med anledning av att andra prioriteringar behöver göras. 

1.1 Tidigare inriktning för anslag 2:4 

Krisberedskap 

I MSB:s inriktning för anslag 2:4 för 2019 prioriterades åtgärder; 

- för att öka funktionalitet och kontinuitet i samhällsviktig verksamhet 

och kritisk informationsstruktur, 

- för att stärka samordning och ledning och informations- och 
cybersäkerhet samt säkerhetsskydd, 

 
- kopplade till informationspåverkan och påverkanskampanjer samt den 

enskilda individens kunskap inom det psykologiska försvaret, 
 

- för att kunna ta emot, hantera och använda nationella och 
internationella förstärkningsresurser inklusive från frivilligsektorn, i 
hela hotskalan.6 

 

Inriktningen för anslag 2:4 Krisberedskap 2020–2021 ska inte uppfattas som 

att det inte längre finns behov av eller inte är prioriterat att vidta åtgärder även 

inom ramen för ovan nämnda områden.  

                   
6 Inriktning anslag 2:4 Krisberedskap 2019, dnr 2018-01969. 
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2. Viktiga ingångsvärden 

Generella ingångsvärden som är viktiga oavsett inom vilket utvecklingsområde 

en åtgärd sker anges nedan. De konkreta åtgärder som finansieras via anslaget 

ska främst ske inom de sju prioriterade områdena. Vidare bör civilt försvar och 

höjd beredskap, inkludering av frivilligorganisationer och näringsliv samt 

övning och erfarenhetsåterföring beaktas. 

 

- Fortsatt fokus på förmågehöjande arbete inom sju prioriterade 

områden 

Det är viktigt att samhället har fortsatt fokus på förmågehöjande arbete 

inom de sju prioriterade områden som redovisades i den nationella risk- 

och förmågebedömningen 2017. De sju områden som prioriteras är 

energiförsörjning, livsmedelsförsörjning inklusive dricksvatten, 

transporter, hälso- och sjukvård och omsorg, finansiella tjänster, 

information och kommunikation samt skydd och säkerhet. Stora delar av 

samhället är kritiskt beroende av dessa områden, och det finns därmed en 

stark koppling till utvecklingen av skyddet av samhällsviktig verksamhet på 

nationell nivå och till en sammanhållen totalförsvarsplanering. 

 

- Planera för civilt försvar och höjd beredskap 

Planering och förberedelser för höjd beredskap har återupptagits. Civila 

aktörers planering inför höjd beredskap tar sin utgångspunkt i samhällets 

krisberedskap. Arbetet med civilt försvar kräver dock särskilda åtgärder 

som inte omhändertas av den fredstida krisberedskapen.7 Planeringen för 

höjd beredskap kommer att ställa höga krav på samtliga aktörer. De 

behöver utveckla sin förmåga att arbeta med samverkan och ledning enligt 

gemensamma grunder för samverkan och ledning bland annat avseende 

operativt tempo, beslutsfattande, informationsdelning, 

kriskommunikation, riskkommunikation, flexibilitet. Höga krav kommer 

också att ställas på robusthet och hantering av hemliga uppgifter. 

Samhällets förmåga att stödja Försvarsmakten behöver utvecklas. 

- Involvera frivilligorganisationer  

De frivilliga försvarsorganisationerna gör viktiga insatser för vår 

gemensamma säkerhet och beredskap. Den försvarspolitiska inriktningen 

2016-2020 och Försvarsberedningens rapport lyfter fram vikten av frivilligt 

engagemang för såväl krisberedskapen som totalförsvaret. Regeringen 

anser att berörda aktörer i högre grad bör eftersträva samverkan med 

frivilligorganisationer under såväl fredstida kriser som under höjd 

                   
7 Prop. 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning, Sveriges försvar 2016-2020. 
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beredskap.8 De frivilliga försvarsorganisationerna9 bidrar till det militära 

och civila försvaret, och krisberedskapen, genom personalförsörjning av 

offentliga aktörers kris- och krigsorganisationer. Genom 

totalförsvarsupplysning och åtgärder för att stärka engagemanget ökar 

folkförankringen och försvarsviljan.10 MSB ser det som centralt att 

myndigheterna tillvaratar de resurser som frivilliga försvarsorganisationer 

erbjuder i form av utbildade och övade frivilliga för att stärka sin förmåga 

att agera i kris och höjd beredskap. Det innebär att integrera 

frivilligperspektivet i planeringsarbetet, att vidta nödvändiga åtgärder för 

personalförsörjningen så som att teckna avtal (vid kris anställa), säkerställa 

mottagarkapaciteten och att vidmakthålla kompetens och engagemang över 

tid.  

 

- Samverka med näringslivet 

Samhället är beroende av varor och tjänster som näringslivet 

tillhandahåller. Flera samhällsviktiga verksamheter som tidigare var i 

offentlig regi ägs, drivs och förvaltas idag av både svenska och utländska 

företag. Av den anledningen är det viktigt att beredskapsplaneringen även 

inkluderar privata aktörer.  

   
- Öva och tillvarata erfarenheter 

Statliga myndigheter har ett ansvar för att deras personal får den övning 

som behövs för att myndigheten ska kunna lösa sina uppgifter vid en 

krissituation. De ska genomföra en planlagd övningsverksamhet i syfte att 

uppnå detta mål, och är även ålagda att delta i den övningsverksamhet som 

berör deras ansvarsområde.11 Enligt MSB:s övningsinriktning för 

tvärsektoriella övningar ska statliga myndigheter också ta fram fleråriga 

övningsplaner.12  Tvärsektoriell övningsverksamhet är en kritisk del i 

arbetet med att utveckla ett effektivt civilt försvar, och därmed även 

totalförsvaret. Det behöver säkerställas att det finns finansiering för 

medverkan i och anordnande av övningar. 

Det är också viktigt att arbeta med erfarenhetsåterföring för att undvika att 

upprepa redan kända misstag. Former för systematisk 

erfarenhetsåterföring och uppbyggnad av kunskap och förmågor, från bl.a. 

                   
8 Prop. 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning, Sveriges försvar 2016-2020.  
9 Svenska försvarsutbildningsförbundet, Insatsingenjörernas riksförbund, Flygvapenfrivilligas 
riksförbund, Frivilliga automobilkårernas riksförbund, Frivilliga flygkåren, Frivilliga 
motorcykelkårernas riksförbund, Frivilliga radioorganisationen, Försvarets personaltjänstförbund, 
Svenska blå stjärnan, Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets sjukvård 
och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig, Riksförbundet Sveriges lottakårer, 
Sjövärnskårernas riksförbund, Svenska brukshundklubben, Svenska fallskärmsförbundet, Svenska 
pistolskytteförbundet, Svenska skyttesportförbundet, Sveriges civilförsvarsförbund, och Sveriges 
bilkårers riksförbund. 
10 Försvarsdepartementet (2017). Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av 
det civila försvaret 2021–2025, s. 131. 
11 Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, 
9 § (2015:1052). 
12 Övningsinriktning för bevakningsansvariga myndigheter på nationell och regional nivå avseende 
tvärsektoriella övningar under 2018-2021, dnr 2017-2096  
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övningar, inträffade händelser, tillsynsuppdrag och forskning, behöver 

utvecklas. Vidare behöver former för spridning av den samlade kunskapen 

till berörda aktörer på alla nivåer utvecklas. Medel för utvärdering av 

projektet kan inkluderas i ansökan.  

 

3. Övergripande 

utvecklingsområden  

I NRFB 2019 identifieras ett antal utvecklingsbehov som är gemensamma för 

flera prioriterade områden. Därutöver lyfter MSB fram ett antal 

utvecklingsområden och åtgärder per prioriterat område som är av särskild vikt 

att ansvariga myndigheter hanterar i närtid. MSB avser att i första hand 

prioritera utvecklingsprojekt som ligger inom ramen för antingen något av de 

övergripande utvecklingsområdena som anges nedan eller kopplar till de 

åtgärder som MSB anser vara av särskild vikt inom respektive prioriterat 

område som anges i bilagan. 

Vidare bör civilt försvar och höjd beredskap, inkludering av 

frivilligorganisationer och näringsliv samt övning och erfarenhetsåterföring 

beaktas (se vidare under kap. 2). 

De övergripande utvecklingsområden som MSB identifierat och avser att 

prioritera vid ansökningar om utvecklingsprojekt från anslag 2:4 

Krisberedskap är följande. 

Förmågan till aktörsgemensam hantering i gråzon och höjd 

beredskap behöver öka  

MSB bedömer att det finns ett behov av fördjupad och strukturerad 

myndighetssamverkan avseende gråzonsproblematik. Aktörernas förmåga att 

göra strategiska vägval utifrån ofullständiga eller osäkra underlag behöver 

stärkas. MSB ser även ett behov av att utreda hur förmågan att möta snabba 

omvärldsförändringar kan höjas, till exempel genom ökad kunskap.  

Förmågan att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

behöver stärkas   

Den återupptagna planeringen för civilt försvar och den nya säkerhetsskydds-

lagen (2018:585) medför ökade krav på förmågan att hantera säkerhetsskydds-

klassificerade uppgifter. Kraven omfattar fler aktörer än tidigare, vilket medför 

ett omfattande behov av stöd, då riskmedvetenheten behöver höjas på bred 

front. 

Samhällets informations- och cybersäkerhet behöver stärkas  

Arbetet med informations- och cybersäkerhet behöver i högre grad integreras i 

myndigheternas kärnverksamhet. Den senaste tidens exempel på hur 
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myndigheter åsidosatt, eller nedprioriterat, säkerhetsaspekterna vid 

digitalisering av verksamheter är många och har fått stort utrymme i media. 

Denna hantering riskerar att information hamnar i orätta händer och att 

förtroendet för svenska myndigheter minskar.   

Förmåga till säker och robust kommunikation behöver 

säkerställas 

Säkra och robusta kommunikationssystem är en viktig förutsättning för 

fredstida planering och för att undvika att säkerhetsskyddsklassad information 

röjs. Säkra och robusta kommunikationer bör ges hög prioritet. 

Allmänhetens beredskap inför olyckor, kriser och krig behöver öka 

Samhällets samlade förmåga stärks av att allmänheten har god kunskap om 

och beredskap för olyckor, kriser och krig. För detta behövs ett långsiktigt och 

kontinuerligt informationsarbete. Allmänhetens engagemang och deltagande i 

vår gemensamma säkerhet och beredskap behöver stärkas och tas tillvara.  

Förändrad hotbild inom CBRNE kräver utvecklad förmåga  

Myndigheterna behöver öka sin förmåga att hantera kriser, agera samordnat 

vid händelser och underlätta att samhällets resurser används på ett effektivt 

sätt så att konsekvenserna av en CBRNE-händelse minskas. MSB bedömer att 

det finns ett gap mellan risk och förmåga inom CBRNE-området.  

 

 

4. Utgångspunkter vid 

bedömning av ansökningar 

Som ett stöd i arbetet med ansökningar om medel för utvecklingsprojekt listas 

nedan några utgångspunkter som MSB anser är av betydelse i bedömningen. 

- Projektansökningar som tydligt adresserar ett utvecklingsområde i 

kap. 3 eller en prioriterad åtgärd i bilagan till inriktningen kommer att 

prioriteras i fördelningen av medel från anslaget. 

- Åtgärderna som vidtas ska i första hand inbegripa flera aktörer. Ett av 

anslagets syften är att stärka samverkan mellan aktörer och det är en 

viktig faktor i bedömningen av ansökningarna. Samtidigt kan anslaget 

finansiera större tillfälliga åtgärder hos en aktör eller sektor som är av 

väsentlig betydelse för krisberedskapen. Om detta är styrkt i ansökan 

kan också ansökningar som enbart avser en aktör prioriteras. 

Nedanstående förutsättningar  måste vara uppfyllda för att medel ska 

beviljas från anslaget: 

o En behovsanalys ska finnas. Föreslagna åtgärder ska ha 

påvisbara effekter på samhällets samlade krisberedskap eller 
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den samlade förmågan att hantera kriser och dess 

konsekvenser. 

o Ansökningar om medel ska vara förenliga med regeringens 

beslut om inriktning av anslaget. 

o Åtgärder som genomförs ska vara väl avgränsade samt 

uppföljningsbara. Medför åtgärder framtida löpande kostnader 

ska ansvarig myndighet redovisa finansieringen av dessa. 

Förutsättningar och villkor för finansiering från anslaget återfinns i 

dokumenten Finansieringsprinciper och Allmänna villkor, som liksom 

övrigt som behöver beaktas vid planering och genomförande finns på 

MSB.se. 

 

 

 


