
 

 

 

 

 

Information till arbetsgivare 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har beredskap för internationella 

samt nationella kris- och katastrofinsatser. Första insatsen genomfördes av MSB:s 

föregångare Räddningsverket 1988 i samband med jordbävningen i Armenien. Områden 

som MSB är verksamma inom är exempelvis minhantering, humanitära insatser samt civil 

krishantering och det är bland annat FN och EU som efterfrågar MSB:s stöd. Att åka på 

en insats för MSB ger i många fall en möjlighet till kompetensutveckling som personen 

kan ha nytta av i sitt ordinarie arbete. 

Förfrågan om insats 

En insats börjar vanligen med att MSB får en förfrågan från exempelvis FN eller EU om 

stöd. På MSB görs en bedömning om man ska gå vidare med ärendet eller inte. Väljer man 

att gå vidare med ärendet kontaktar HR-handläggare på MSB de registrerade i resursbasen 

som har rätt erfarenhet och ställer frågan om de har möjlighet att åka på den aktuella 

insatsen. Ofta kan det vara väldigt snäva tidsramar och vi kan behöva få svar om 

tillgänglighet för insats inom 2-24 timmar. Inställelsetiden är oftast en till två veckor men 

kan även vara kortare. Insatsernas längd är vanligtvis från tre månader upp till ett år. 

Observera att en förfrågan om intresse inte alltid innebär att insats kommer att 

genomföras. Ibland blir insatser inställda på grund av förvärrat säkerhetsläge etc. När FN 

eller EU begär hjälp sker en nomineringsprocess, där de utser vem som är bäst lämpad för 

uppdraget. Att individer i resursbasen anmäler sig tillgängliga innebär alltså inte 

automatiskt att de kommer att anställas av MSB. För att vi ska kunna beakta en 

intresseanmälan för ett uppdrag vill vi att personen i fråga har fått bekräftelse från 

arbetsgivaren att tjänstledighet kommer att beviljas om personen blir vald för uppdraget. 

Vi rekommenderar dock att vänta med en formell ansökan om tjänstledighet tills vi vet om 

man blivit vald för uppdraget. 

Insats 

Vid insats blir insatspersonalen tillfälligt anställd av MSB och försäkras via 

Kammarkollegiet under anställningstiden.  

Utbildning 

Alla som är registrerade i MSB:s resursbas ska genomgå MSB:s introduktionsutbildning 

och kan eventuellt även erbjudas specialiseringsutbildningar. Kurserna varierar i längd från 

3-14 dagar. I genomsnitt är det ett utbildningstillfälle per år men detta kan variera 

beroende på profil i resursbasen. Vid utbildning utgår en ersättning om 1400 kronor per 

dag (exkl. semestersättning).  
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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  
 

Dialog med dig som arbetsgivare 

För MSB är det viktigt att det finns en förståelse mellan den som är registrerad i 

resursbasen och dig som arbetsgivare att personen med kort varsel ska kunna ställas till 

MSB:s förfogande. MSB förespråkar att den registrerade i resursbasen ska hålla dialogen 

levande med dig som arbetsgivare gällande möjligheten att åka på insats. Finns det en viss 

period som du som arbetsgivare vet att du inte kan bevilja din arbetstagare tjänstledigt är 

det viktigt att föra en dialog om detta och att personen i fråga registrerar detta på sin 

personliga sida på MyPages.   

Läs mer om insatsverksamheten på: www.msb.se 
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