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Förord

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att stärka sam
hällets motståndskraft mot kriser och krig. Tillsammans med alla involverade orga
nisationer och aktörer, statliga, kommunala, regionala, privata och enskilda bidrar 
myndigheten därmed till att stärka förtroendet för det komplexa system som utgör 
krisberedskapen. Verksamhetsåret 2019 har dominerats av flera tunga processer 
som ömsesidigt stödjer såväl varandra som vår strävan att stärka förtroendet för 
vårt gemensamma arbete för ett säkrare samhälle.

Ökat tempo för totalförsvarsplaneringen och förberedelser 
inför Totalförsvarsövning 2020 
Den sammanhållna totalförsvarsplaneringen och förberedelserna inför Totalförsvars
övning 2020 leds av Försvarsmakten och MSB i bred samverkan med många andra 
aktörer. Över 400 myndigheter, kommuner och organisationer kommer att delta 
i totalförsvarsövningen. Två gånger under året har cheferna för de bevaknings
ansvariga myndigheterna samlats för en gemensam lägesbild av hur arbetet fort
skrider och för att skapa samsyn om hur arbetet framåt ska bedrivas. Vid mötet i 
december 2019 stod det klart att vi har en gemensam bild av att tempot behöver 
öka ytterligare för att inte totalförsvarsplaneringen ska börja halta. Den kraftsamling 
som görs på det militära försvaret behöver motsvaras av en kraftsamling inom det 
civila försvaret. 

Till stöd för arbetet att utveckla beredskapen för kris och krig har MSB tagit 
fram en verktygslåda för kontinuitetshantering. MSB har stärkt både sin egen och 
andras förmåga att identifiera och möta informationspåverkan genom utbildningar 
och övningar, bedrivit ett aktivt arbete för att skydda EUvalet och tagit fram en 
handbok om hur man identifierar skyddsvärden för att skydda val. 

Cybersäkerhet och säker kommunikation
Ansträngningarna för att få till ett brett kunskapslyft inom cybersäkerhetsområdet 
har intensifierats, bland annat genom fördjupad samverkan med viktiga aktörer 
samt kampanjer riktade till allmänhet och företagare. Förberedelser har gjorts för 
att etablera ett myndighetsgemensamt cybersäkerhetscentrum. MSB har hanterat 
en stor mängd incidentrapporter från statliga myndigheter och samhällsviktiga 
aktörer, samt stärkt den nationella operativa förmågan genom CERTSE.

Under 2019 lanserades tjänsten Rakel sekretess, som möjliggör för aktörerna att 
kunna dela information med en hög skyddsnivå, och fler aktörer har anslutit sig till 
SGSI (Swedish Government Secure Intranet). 



Stärkt beredskap mot skogsbrand
Under inledningen av 2019 bedrevs ett intensivt arbete för att öka den nationella 
förstärkningsberedskapen för skogsbrand. Årets skogsbrandssäsong startade ovanligt 
tidigt. De helikoptrar som från och med 2019 ingår i den nationella förstärknings
resursen användes flitigt – med stor sannolikhet hade flera bränder kunnat utvecklas 
mycket värre utan snabb insats av helikopterstöd. Under året har verktyg utvecklats 
för att förfina förmågan till prognoser för skogsbrandsrisk och spridningsrisk.

Utbildningsverksamheten har utvecklats och antalet platser för Grundutbildning 
räddningstjänst i beredskap har ökat. Ett enhetligt ledningssystem och en hand
lingsplan till stöd för kommunal räddningstjänst har tagits fram.

Ökad motståndskraft hos enskilda
Flera kampanjer har gjorts riktade till allmänheten i syfte att öka individens och 
därmed samhällets motståndskraft. Krisberedskapsveckan genomfördes för tredje 
året i rad. De frivilliga försvarsorganisationerna bidrar med viktiga förstärknings
resurser och det pågår ett gemensamt utvecklingsarbete. Under 2019 har fokus varit 
på att utveckla organisationernas långsiktiga strategiska planering, säkerhetsskydd, 
krigsorganisation och höja kompetensen om totalförsvaret.

Nya lokaler och ny organisation
Myndigheten har organiserats om för att inrikta och kraftsamla resurser, skapa 
tydliga strukturer och bättre arbetsmiljö – allt detta i syfte att öka tydligheten för 
dem vi stödjer och samverkar med. Flytten till nya aktivitetsanpassade kontors
lokaler i Karlstad 2018 och i Solna 2019 har även förbättrat förmågan till möten i 
säkra lokaler.

Det är min bedömning att MSB under året har gjort en kraftsamling och därmed 
både har kunnat omhänderta ett ökat omvärldstryck och ta höjd för en förväntad 
kraftig ökning av behov av myndighetens stöd när totalförsvarsplaneringen ökar i 
intensitet.

Stockholm, 19 februari 2020

Dan Eliasson
Generaldirektör
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Om MSB

Detta avsnitt ger en överblick över myndighetens uppdrag och 

organisatoriska uppbyggnad. 

Uppdrag och  
organisation

MSB har ansvar för frågor om skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den 
utsträckning inte någon annan myndighet har 
ansvaret. MSB:s ansvar avser åtgärder före, 
under och efter en olycka, kris, krig eller krigs
fara. Myndighetens arbete sker tillsammans 
med andra aktörer, såsom kommuner, regio
ner, myndigheter, organisationer och företag. 

MSB leds av generaldirektör Dan Eliasson. 
Verksamheten är uppdelad i sex avdelningar, 
två sekretariat och ett kansli. Vid myndig
heten finns även en internrevision och ett 
insynsråd som utses av regeringen. 

MSB bedriver verksamhet i Karlstad, 
 Kristinehamn och Stockholm samt utbild
ningsverksamhet i Revinge, Rosersberg och 
Sandö. Vid utgången av 2019 var 1 170 per
soner anställda på MSB. 

Av myndighetens instruktion (2008:1002) framgår att MSB bland annat ska:
• utveckla och stödja arbetet med civilt försvar
• utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande  

i arbetet med att förebygga och sårbarhetsreducera åtgärder
• arbeta med och verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer för att förebygga  

och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara
• bidra till att minska konsekvenser av olyckor, kriser, krig och krigsfara
• följa upp och utvärdera samhällets arbete med krisberedskap och civilt försvar 
• se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde
• företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan 

civila och militära behov av samhällets resurser om inte något annat följer av annan författning.
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Om MSB
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Förklaringar till 
 resultatredovisningen

I detta avsnitt förklaras hur MSB delar in verksamheten, fördelar kostnader 

och intäkter samt bedömer resultat.

Verksamhetsområden
Inför 2019 utvecklade MSB en ny styrmodell, 
i syfte att uppnå en tydligare arbetsindelning 
och i förlängningen en mer effektiv och bättre 
samordnad myndighet. Med utgångspunkt i 
myndighetens uppdrag delar styrmodellen in 
MSB:s arbete under fyra verksamhetsområden: 

• skydd mot olyckor 
• operativ hantering av samhällsstörningar 
• cybersäkerhet och säkra kommunika

tioner
• beredskap för kriser och krig.

Med anledning av ny styrmodell har MSB 
därför valt att utveckla myndighetens externa 
redovisning, från och med årsredovisning 
2019. Det innebär att resultatbedömning
en sker per verksamhetsområde, istället för 
per förmåga. Respektive verksamhetsom
råde presenterar sedan resultat utifrån olika 
delområden. Där det är relevant har historiska 
jämförelsevärden tagits fram, för att redo
visningen ska ske i linje med krav enligt 
förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB). 

Intäkter och kostnader  
per verksamhetsområde
För 2019 medför ny styrmodell viss uppfölj
ningsproblematik. Enligt FÅB ska verksam
hetens intäkter och kostnader fördelas enligt 
samma indelning som myndigheten bestämt 
för resultatredovisningen i stort. För 2019 

har MSB därför valt att redovisa verksam
heten utefter verksamhetsområden. Tidigare 
fördelades intäkter och kostnader utefter 
prestationstyper. Dessa utgjorde underindel
ningar till respektive förmåga. 

För att kunna nyansera utfallen har arbete 
genomförts för att dela in respektive verk
samhetsområde i delområden. Det arbetet 
kommer däremot inte kunna implementeras 
förrän årsskiftet 2019/2020. 

Konsekvensen blir att ekonomiuppföljning 
för 2019 endast kan ske på övergripande verk
samhetsområdesnivå. Årets redovisning upp
fyller förordningskrav men nästkommande år 
kommer redovisningen blir mer detaljerad.

Bedömning av resultat
MSB har i och med årsredovisningen 2019 för
tydligat och påbörjat en utveckling av myndig
hetens resultatbedömning. Resultat redovisas 
och kommenteras enligt FÅB i förhållande till: 

• de uppgifter som framgår av 
myndighetens instruktion

• mål och återrapporteringskrav 
i regleringsbrevet

• vad regeringen har angett i annat beslut.

I den löpande texten redovisas genomförd 
verksamhet och dess resultat. Sammanfattande 
resultatbedömning framgår i en ruta i början 
av respektive verksamhetsområdesavsnitt.

För statistikunderlag redovisas individbaserad 
statistik nedbrutet på kön. I de fall utfall inte 
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Förklaringar till  resultatredovisningen

bryts ned på kön har MSB inte haft tillgång till 
könsbaserad statistik eller att redovisningen 
skulle kräva hantering av personuppgifter som 
myndigheten inte har rätt att behandla. MSB 
arbetar löpande med att förbättra tillgången till 
könsbaserad statistik och hoppas att redovis
ningen för 2020 blir än mer utförlig. 

Utfallet för 2019 jämförs där det är möjligt 
med åren 2018 och 2017. Om det är relevant 
för analys av trender görs även jämförelser 
över en längre tid. Om någon förutsättning 
förändras så att det är missvisande att jämföra 
utfallen mellan åren förklaras det i texten 
eller i en not direkt under tabellen.

Samlad resultatbedömning inom respek
tive verksamhetsområde görs utifrån en 
kvalitativ sammanvägning av utfall från 
prestationer och där det är möjligt uppnådd 
effekt. Även interna utvärderingar används 

Mål och återrapporterings-
krav enligt regleringsbrev

MSB:s regleringsbrev för 2019 specificerar 
ett antal återrapporteringar och uppdrag med 
redovisning i årsredovisningen. Tabellen ovan 
specificerar var i årsredovisningen återrappor
teringskrav och uppdrag återfinns.

Bilder belyser 
kommunikationsinsatser
Bildvalet i årsredovisningen belyser ett axplock 

som utgångspunkt vid bedömning.
Under 2019 är bedömningsnivåerna enbart 

två; tillfredsställande och otillfredsställande. 
Men arbete pågår för att nyansera myndig
hetens resultatbedömning, bland annat 
undersöks möjligheten till framtagande av 
relevanta indikatorer, och 2020 kommer 
bedömning göras utefter en tregradig skala; 
god, tillfredställande och otillfredsställande. 

Bedömning tillfredsställande
Områden som får denna bedömning har ett 
bra resultat eller ses som fungerande, vissa 
delar kan behövas förbättras.

Bedömning otillfredsställande
Områden som får denna bedömning har ett 
otillfredsställande resultat och behöver om
fattande förbättringsåtgärder.

av MSB:s kommunikationsarbete. Medvetet, 
uthålligt och tydligt kommunikationsarbete är 
en förutsättning för att MSB ska lyckas med 
uppdraget ett säkrare samhälle i en föränderlig 
värld. Kommunikation finns i allt myndig
heten gör, från fysiska möten, framtagning av 
vägledningar och metodstöd till intervjuer i 
media. 

Under 2019 har MSB genomfört flera 
nationella kampanjer riktade till allmänheten. 
Kampanjerna bidrar till att stärka samhällets 
motståndskraft inom olika områden och på 
olika nivåer. 

Tabell 1. MSB:s återrapporteringskrav och uppdrag i årsredovisning 2019

Mål och återrapporteringskrav enligt regleringsbrev Kapitel Sida

2. Informationspåverkan Operativ hantering av samhällsstörningar s. 36

3. Olycksförebyggande arbete och räddningsinsatser Skydd mot olyckor s. 25

5. Anslag 1:10 Klimatanpassning – del till MSB Skydd mot olyckor s. 27

6. Beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor Skydd mot olyckor s. 28

8. Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering s. 58

Pågående regeringsuppdrag Kapitel Sida

Planeringsanvisningar för det civila försvaret 
(Ju2015/09669/SSK)

Beredskap för kriser och krig s. 52

Handlingsplan för miljöarbete Miljöarbete s. 60



Resultat- 
redovisning
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MSB:s samlade resultat

I detta avsnitt beskrivs övergripande 2019 års resultat. En mer detaljerad 

beskrivning av myndighetens verksamhet och resultat återfinns inom  

respektive verksamhetsområde.

Samlad resultatbedömning för MSB

MSB bedömer att myndigheten har upp-
nått ett samlat tillfredställande resultat för 
2019, i förhållande till regeringens upp-
gifter och mål för myndigheten. 

Bedömningen grundar sig på MSB:s eko-
nomiska resultat, resultatredovisning för 
verksamhetsområdena och övrig relevant 
återrapportering. 

Samlade resultat utgör således grunden 
för att myndigheten bedömer att MSB:s 
verksamhet bidrar till att uppfylla målen för 
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 
försvar, så som specificerat i reglerings
brevet för 2019.

Skydd mot olyckor
Området skydd mot olyckor och de kom
munala räddningstjänsterna behöver stärkas. 
Den demografiska utvecklingen och risker 
för större och mer komplexa olyckor ställer 
krav på ökad förmåga. Den genomförda 
räddningstjänstutredningen (SOU 2018:54) 
har belyst flera behov av förändring. MSB 
har under 2019 bidragit till effektivare 
räddningsinsatser genom utbildning och 
vägledningar. Utvecklingen av ett enhetligt 
ledningssystem för räddningstjänsten som 
underlättar samverkan vid olycka eller annan 
händelse har påbörjats. MSB har bidragit till 
en mer jämställd och likvärdig räddnings
tjänst samt höjt förmågan inom kommunal 

räddningstjänst genom att öka antal utbildade 
inom skydd mot olyckor. MSB har vidare 
bidragit till förtydligande av regelverk för 
transporter av farligt gods som kommer att 
öka säkerheten. MSB:s arbete har slutligen 
bidragit till att ett antal kommuner vidtagit 
förebyggande åtgärder mot naturolyckor. 

Operativ hantering  
av samhällsstörningar
MSB har stärkt den nationella beredskapen 
och bidragit till en aktörsgemensam hante
ring vid samhällsstörningar. MSB har stärkt 
den nationella förmågan inom skogsbrand 
med bland annat flygande resurser och 
utökning av antalet skogsbrandsdepåer. 
Myndigheten har höjt den egna förmågan 
att arbeta under höjd beredskap, bland annat 
genom att förbereda MSB som övad myndig
het i Totalförsvarsövning 2020. Genom 
insatsverksamhet i Sverige och i andra länder 
har MSB stöttat aktörer med kompetens och 
materiel. Humanitära insatser har genomförts 
i bland annat Centralafrikanska republiken, 
Kamerun och Sydsudan för att stärka för
utsättningarna för biståndsorganisationers 
humanitära närvaro i krisområden. Slutligen 
har MSB utvecklat egen och övriga aktörers  
förmåga, att identifiera och möta informa
tionspåverkan. MSB bedrev ett aktivt arbete 
avseende informationspåverkan under 
EUvalet. 
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MSB:s samlade resultat

Cybersäkerhet och  
säkra kommunikationer
MSB:s arbete har bidragit till att stärka infor
mations och cybersäkerheten i Sverige och 
därigenom ökat förutsättningarna att möta 
morgondagens utmaningar inom digitali
sering. Genom myndighetssamverkan har 
grunderna tagits fram inför inrättandet av 
ett nationellt cybersäkerhetscenter, och en 
nationell handlingsplan för informations och 
cybersäkerhet. MSB har hanterat en stor 
mängd incidentrapporter från statliga myn
digheter och samhällsviktiga aktörer, samt 
stärkt den nationella operativa förmågan 
genom CERTSE. Rakel har sammankopplats 
med motsvarigheterna i Norge och Finland 
för effektivare räddningsinsatser.

Beredskap för kriser  
och krig
MSB har bidragit till samhällets ökade mot
ståndskraft. Utvecklingen av civilt försvar 
har nu rört sig från kunskapshöjande akti

viteter till konkreta åtgärder. Tillsammans 
med Försvarsmakten har MSB tagit fram 
planeringsanvisningar för det civila försvaret, 
och arbetat med Totalförsvarsövning 2020, 
en övning som prövar Sveriges totalförsvars
förmåga i och med att civila och militära 
aktörer möts. Genom krisberedskaps anslaget 
har MSB beviljat medel för att utveckla 
krisberedskap men även utvecklat stöd för att 
säkra att samhället kan fungera under höjd 
beredskap. Under 2019 ledde MSB övningen 
Barents Rescue, som utvecklade rutiner för 
begäran av internationellt stöd. 

Ekonomiska resultat
Sammanställning av ekonomiska resultat 
hänvisas till sidan 13.

Filmerna som togs fram i syfte att öka 17-åringars kunskap om totalförsvarsplikt vann tredje plats i Resumés ”Månadens 
film”. Foto: BReel Films
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Diagram 1. Intäkter 2019

I detta avsnitt ger MSB en bild av myndighetens finansiering av 

verksamheten. Myndigheten redovisar intäkter och kostnader för 

respektive verksamhetsområde.

Diagram 2. Kostnader 2019

Totala kostnader och intäkter 2019
MSB:s totala kostnader (inklusive transfereringar) uppgår till ca 3,8 miljarder 2019 och 
finansieras huvudsakligen med anslag.

Myndighetens verksamhet finansieras till 
78 procent av anslag (79 procent 2018) och 
21 procent med avgiftsintäkter (20 procent 
2018). Övriga intäkter avser intäkter av bidrag 
och finansiella intäkter vilka svarar för 1 procent 
av de totala intäkterna.

Kostnader inklusive transfereringar består till 
38 procent av bidrag som betalas ut till andra 
aktörer (40 procent 2018), 25 procent personal
kostnader (24 procent 2018), 24 procent övriga 
driftkostnader (21 procent 2018), 5 procent 
lokalkostnader (5 procent 2018) och 8 procent 
avser avskrivningar (10 procent 2018).

Bidrag

Personalkostnader

Övriga driftkostnader

Avskrivningar

Lokalkostnader

Anslag Avgiftsintäkter

Bidrag och finansiella intäkter
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Kostnader och intäkter 
per verksamhetsområde 
2019
Enligt förordning (2000:605) om årsredovis
ning och budgetunderlag ska verksamhetens 
totala kostnader och intäkter fördelas enligt 
en indelning som myndigheten bestämmer, 
om inte regeringen beslutat annat. Verksam
hetsindelningen är från och med 2019 de fyra 
verksamhetsområdena som tidigare nämnts. 
Jämförelsevärdena för 2017 och 2018 har kor
rigerats i enlighet med den nya indelningen.

Intäkterna ska specificeras på intäkter av 
anslag och övriga intäkter. MSB har sedan 
tidigare valt att särredovisa intäkter från 
avgiftsbelagd verksamhet. Transfereringar 
särredovisas både på intäkts och kostnads
sidan. I förekommande fall särredovisas även 
uppbörd (redovisning mot inkomsttitel).

Kostnader och intäkter, inklusive myndighets
gemensamma kostnader och intäkter, redo visas 
samlat i tabellform nedan fördelat per verk
samhetsområde. De myndighetsgemensamma 
kostnaderna har fördelats till respektive område 
i proportion till dess andel av de totala kost
naderna. Beräkningen har gjorts utifrån verk
samhetens kostnader exklusive transfereringar 
(produktionskostnad). Motsvarande gäller för 
de myndighetsgemensamma intäkterna. 

MSB:s totala kostnader har ökat med drygt 
140 mnkr jämfört med 2018. En del av ök
ningen beror på en ökad anslagstilldelning på 
förvaltningsanslaget. Detta har medfört att fler 
utbildningar har kunnat genomföras. Det har 
även möjliggjort för MSB att kunna rekrytera 
personal för att fortsatt utveckla verksamheten 
främst inom civilt försvar. Anslaget har belas
tats med kostnader för skogsbrandsbevakning 
och nyttjandet av MSB:s nya förstärknings
resurs med brandbekämpning från luften. 
Kostnaderna har kunnat inrymmas i den till
delning myndigheten fått. Under året har MSB 
också kunnat hantera nyttjandet av anslags
krediten 2018 och går in i 2020 i balans. 

MSB disponerar anslag 2:4 ap.5 Krisbered
skap i syfte att öka förmågan att förebygga 
och förbereda för kris i hela krisberedskaps
systemet. De sista åren har det varit ett ökat 
tryck på ansökningar från myndigheter att 

bedriva utvecklingsprojekt främst för att 
stärka arbetet inom civilt försvar. Även inom 
verksamheter såsom skyddsrum och led
ningsplatser finns ett ökat behov av finansiellt 
stöd för att utveckla dessa förmågor. MSB 
har under året kunnat fördela om medel till 
verksamheter där behoven varit stora, vilket 
har medfört att anslagsutfallet är i nivå med 
anslagstilldelningen.

Ökningen av verksamhetskostnaderna inom 
området Skydd mot olyckor beror på tidigare 
nämnd satsning på utbildningsverksamheten 
med ökade utbildningsvolymer. Vad avser 
skillnaden mellan åren gällande transferering
ar är detta hänförligt till anslag 2:3 Ersättning 
för räddningstjänst med mera. Under 2018 
betalades stora ersättningar ut från anslaget 
med anledning av de omfattande skogsbrän
derna. Merparten av det som betalats ut 
under 2019 avser även det händelserna under 
2018. Under 2019 har MSB tilldelats extra 
medel avseende transfereringar för före
byggande åtgärder mot jordskred och andra 
naturolyckor, vilket inneburit ökat utfall med 
55 mnkr 2019. 

Ökningen av verksamhetskostnader inom 
området Operativ hantering av samhällsstör
ningar avser i huvudsak satsningar som gjorts 
på stärkt förmåga skogsbrand, utveckling av 
krigsorganisation samt förberedelser inför 
Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020).  
I kostnaderna ingår också operativ hantering 
av exempelvis skogsbränder och  flygande 
resurser. Transfereringarna 2019 avser bidrag 
till räddningstjänstorganisationer för att 
stärka deras förmåga kring skogsbrands
beredskap och resurssamordning.

Inom området Cybersäkerhet och säkra 
kommunikationer finns det nationella kom
munikationssystemet för samverkan och 
ledning, Rakel. Mer än hälften av kostnader
na inom området avser denna verksamhet. 
Större delen av skillnaden mellan åren hänför 
sig till avskrivningskostnader inom Rakel
verksamheten. Både under 2017 0ch 2018 
har extra nedskrivningar gjorts med anled
ning av att basstationer och växlar bytts ut 
till följd av att den tekniska eller ekonomiska 
livslängden är uppnådd. Någon motsvarande 
nedskrivning har inte gjorts 2019. Ökningen 
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av transfereringar avser verksamheten kring 
de regionala ledningsplatserna.

Området Beredskap för kriser och krig har 
tillförts medel som möjliggjort satsningar 
inom bland annat områdena civilt försvar, 
klimat, säkerhet i offentlig miljö och kris

kommunikation. Detta förklarar ökningen 
2019 av verksamhetskostnader. Vad avser 
ökningen av transfereringar inom området är 
förklaringen den som nämns ovan, ett ökat 
tryck på ansökningar från myndigheter att 
bedriva utvecklingsprojekt. 

Tabell 2. Kostnader och intäkter per verksamhetsområde 2019

Belopp i tusentals kronor 2019 2018 2017

Verksamhets- 
område

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Skydd mot 
olyckor

Intäkter anslag 554 484 526 827 404 063

Intäkter 
uppdragsverksamhet

63 657 69 793 61 825

Övriga intäkter 15 045 9 544 14 266

Summa  
verksamhetsutfall

633 186 637 325 606 164 610 472 480 154 477 948

Transfereringar 320 105 320 105 428 405 428 405 119 704 119 704

Beredskap 
för kriser 
och krig

Intäkter anslag 299 201 224 105 194 227

Intäkter  
uppdrags verksamhet

- - -

Övriga intäkter 6 182 3 693 1 351

Summa  
verksamhetsutfall

305 383 316 125 227 798 230 658 195 578 191 255

Transfereringar 1 037 363 1 038 859 951 828 951 828 925 016 928 956

Cybersäker-
het och säkra 
kommunika-
tioner

Intäkter anslag 222 229 285 012 280 444

Intäkter  
uppdrags verksamhet

587 601 567 679 538 331

Övriga intäkter 3 981 1 159 2 358

Summa  
verksamhetsutfall

813 811 795 648 853 850 898 660 821 133 889 687

Transfereringar 102 627 102 627 99 995 99 995 91 387 91 387

Operativ 
hantering av 
samhälls-
störningar

Intäkter anslag 472 745 388 403 318 554

Intäkter 
 uppdragsverksamhet

146 519 99 624 142 223

Övriga intäkter 35 028 8 661 7 451

Summa  
verksamhetsutfall

654 292 653 104 496 688 504 414 468 228 476 977

Transfereringar 2 394 2 394 - - - -

Totala intäkter  
och kostnader

3 869 161 3 866 187 3 664 729 3 724 433 3 101 202 3 175 914
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Skydd mot olyckor

MSB strävar efter ett sammanhållet och effektivt arbete för skydd mot 

olyckor. En stor del av arbetet handlar om att stödja utvecklingen av 

kommunal räddningstjänst. 

Samlad bedömning

MSB bedömer att resultatet för verksamhetsområde skydd mot olyckor, i förhållande till uppgift 
enligt instruktion, är tillfredsställande. Bedömningen bygger på resultat från genomförda presta-
tioner i fullgörandet av uppgiften. 

MSB ser dock att det finns ett antal utvecklingsområden där samhällets förmåga behöver stärkas 
ytterligare. Den kommunala räddningstjänstens förmåga speglar inte en lokal riskbild med en 
ökad befolkningsmängd och mer omfattande och komplexa olyckor. Därutöver behövs fler utbild-
ningsplatser inom skydd mot olyckor. 

Väsentliga resultat

MSB:s arbete inom skydd mot olyckor bedöms ha bidragit till en mer jämställd och likvärdig rädd-
ningstjänst, ökat medvetenheten om brandrisker, fler utbildade deltidsbrandmän och till säkrare 
transporter av farligt gods. MSB:s arbete har även bidragit till att vidta förebyggande åtgärder mot 
naturolyckor. MSB har:

• tillsammans med räddningstjänsterna tagit fram en flerårig handlingsplan för stöd till 
kommunal räddningstjänst 

• utvecklat grunderna i ett enhetligt ledningssystem för räddningstjänst (ELS)
•  genomfört åtgärder mot naturolyckor i flera kommuner 
• utvecklat vägledningar för skogsbrandsläckning och räddningstjänst under höjd beredskap
• genomfört en kampanj för att privatpersoner ska ha fungerande brandskyddsutrustning hemma 
•  höjt kvaliteten på examination av förare för transport av farligt gods genom framtagandet av 

nytt elektroniskt examinationssystem 
• drivit igenom en ändring av det internationella regelverket för transport av farligt gods gällande 

övervakning som underlättar tillsynen och förtydligar ansvaret för transportörerna 
• ökat antal utbildade inom skydd mot olyckor.
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Skydd mot olyckor

Tabell 3. Kostnad för skydd mot olyckor  
2019–2017, tkr 

  2019 2018 2017 

Verksamhets-
kostnader

637 325 610 472 477 948

Transfereringar 320 105 428 405 119 704

Totala kostnader 957 430 1 038 877 597 652

Ökade kostnader senaste två åren beror 
främst på satsningar inom utbildningsverk
samheten samt stora kostnader och trans
fereringar i samband med skogsbränderna 
2018. Satsningen på utbildningsverksamheten 
innebär bland annat att MSB utbildat fler 
deltidsanställd räddningstjänstpersonal och 
dessutom kunnat förlägga en stor del av 
utbildningar på fler platser i landet, vilket 
inneburit större tillgänglighet för berörda 
målgrupper.

Resultatredovisningen för verksamhets
området skydd mot olyckor presenteras utifrån 
fem delområden; stödja och utveckla, förebygga 
och inrikta, utbilda, analysera samt tillsyn.

Stödja och utveckla 

Lednings- och beslutsstöd till 
kommunal räddningstjänst 

Det är avgörande att aktörer kan samverka 
med varandra vid en olycka eller händelse. 
MSB har därför analyserat behovet av ett 
enhetligt ledningssystem för räddningstjänsten 
(ELS). Analysen har skett tillsammans med 
kommunal räddningstjänst och utgör nu grun
den för systemets kommande utformning. 

Genom MSB RIB, beslutsstöd till rädd
ningstjänst, får kommunal räddningstjänst 
och andra aktörer tillgång till nödvändig 
information för att förebygga och hantera 
olyckor. Under 2019 har systemet uppda
terats och MSB har genomfört relaterade 
utbildningsaktiviteter. 

MSB har även tagit fram en handlingsplan 
som beskriver myndighetens stöd till kom
munal räddningstjänst under 2020–2022. 

Räddningsvärn 
Inom ramen för regeringsuppdrag 
Ju2019/02206/SSK har MSB kartlagt och 
analyserat kommunernas behov av att inrätta 
räddningsvärn som kan bistå räddningstjäns
terna vid omfattande skogsbränder och andra 
typer av olyckor. MSB avser fortsätta arbetet 
med att stödja kommunerna att inrätta rädd
ningsvärn, med målet att få fler att ansluta sig.

Minska olyckors miljöpåverkan 
MSB bedömer att den kommunala rädd
ningstjänsten har höjt kunskapen kring miljö
påverkan vid räddningsinsatser. MSB har 
under året fortsatt att studera miljöpåverkan 
från olika släckmetoder och släckmedel. MSB 
har hållit flera seminarier i ämnet, men även 
själv varit seminariedeltagare och informerat 
om miljöpåverkan från brandsläckningsskum 
och högfluorerande ämnen. 

Den enskildes brandskydd 
Majoriteten av omkomna i brand sker i 
bostaden. En av de viktigaste faktorerna i att 
motverka bränder och skador till följd av brän
der är därför att påverka enskilda människors 
beteenden och beredskap. Under 2019 genom
förde MSB kampanjen Aktiv mot brand. 
Fokus för kampanjen var det grundbrandskydd 
som enskilda människor bör ha hemma. 

Studerar man historiskt data är omkomna 
för 2019 och 2018 ovanligt få. Utfallet för 
2017 är mer normalt. Däremot är det för 
tidigt att uttala sig om huruvida senaste två 
åren utgör ett trendbrott. 
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Forum för samverkan  
med räddningstjänst 
MSB samordnar Centralt räddningstjänst
forum som samverkar och utvecklar statlig 
räddningstjänst.

MSB är ordförande i Räddningstjänst
rådet vilket har till syfte att främja dialogen 
mellan MSB och kommunal räddningstjänst 
för att identifiera gemensamma framtida 
utvecklingsområden. För att effektivisera 
räddningsinsatser har MSB startat ett utskott 
för metod och teknikutveckling. Utskottets 
arbete har bland annat omfattat studier och 
utbildningar inom miljöeffekter.

Tillsammans med räddningstjänster, fors
kare, innovatörer och andra aktörer deltar 
MSB i innovationsgruppen WIN Guard, som 
även har dialog med Räddningstjänstrådet. 
Gruppen diskuterar framtida lösningar, bland 
annat fossilfri brandbil

Internationell samverkan
MSB deltar i olika internationella räddnings
insatssammanhang. International Forum to 
Advance First Responder Innovation (IFAFRI) 
är ett internationellt forum som identifierar 

gemensamma förmågegap för att utveckla me
toder och teknik för framtida räddningsinsatser. 
Under 2019 har tio förmågebehov identifierats 
för fortsatt forskning och utveckling. 

Sveriges strategi för  
oljeskadeskydd
Inom ramen för Nationell samverkansgrupp 
för oljeskadeskydd (NSO) har MSB tillsam
mans med andra aktörer fortsatt arbetet 
med att stärka den svenska förmågan inom 
oljeskydd. 

MSB bedömer att nuvarande strategi för 
oljeskadeskydd står inför en förändring på 
grund av ökad sjöfart och transport av nya 
typer av oljor som beter sig annorlunda vid 
utsläpp. MSB är ansvarig för revidering av 
strategin och NSO är styrgrupp.

Naturolyckor 
MSB har bildat en arbetsgrupp där centrala 
myndigheter, Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och länsstyrelser deltar.  
Arbetsgruppen ska förbättra samordningen av 
arbetet med att förebygga och öka förmågan 
att hantera naturolyckor och naturhändelser i 

Tabell 4. Omkomna i brand 2019–2014, antal**

* För 2019–2016 är siffrorna preliminära. 
** Statistiken bygger på insamling av uppgifter från den kommunala räddningstjänsten och Polismyndigheten.

Tabell 5. Omkomna vid bostadsbrand 2019–2014, antal**

* För 2019–2016 är siffrorna preliminära. 
** Statistiken bygger på insamling av uppgifter från den kommunala räddningstjänsten och Polismyndigheten.

2019* 2018* 2017* 2016* 2015 2014

Kvinnor 27 18 42 44 41 33

Män 57 54 65 61 67 48

Okänt 1 1 0 0 0 0

Totalt 85 73 107 105 108 81

2019* 2018* 2017* 2016* 2015 2014

Kvinnor 25 17 41 37 34 29

Män 41 49 51 43 46 38

Okänt 1 0 0 0 0 0

Totalt 67 66 92 80 80 67
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Sverige. Under 2019 har gruppen genomfört 
flera gemensamma samordningsaktiviteter.

MSB har tilldelats extra medel att dispo
nera utöver ordinarie statsbidrag inom anslag 
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred 
och andra naturolyckor. Medlen har förde
lats till kommuner för förebyggande åtgär
der som utförs eller avses bli utförda bland 
annat för att anpassa Sverige till de effekter 
som följer av ett förändrat klimat. Åtgärder 
som främjar utsatta områden, där en natu
rolycka kan komma att få stora konsekvenser 
och som berör flera kommuner, har priori
terats. Enligt förordningen (2009:956) om 
översvämningsrisker har medel även använts 
för bekostande av uppgifter som ankommer 
på länsstyrelser.

Tabell 6. Fördelning av anslag 2:2 2019, tkr 

Område Kommun Bidrag

Översvämning Vellinge 3 492 

Mölndal 6 860 

Arvika 65 481

Karlstad 29 375 

Vansbro 7 000 

Vännäs 2 000 

Härryda 5 086 

Gagnef 1 450  

Ras och skred Göteborg 327 

Göteborg 212 

Göteborg 302

Göteborg 130 

Orust 1 788 

Vilhelmina 3 317 

Förordning 
(2009:956)

Länsstyrelser 3 030

Totalt 129 850 

Klimatanpassningsarbete 
MSB kommer att behöva anpassa myndig
hetens verksamhet till ett förändrat klimat. 

Under 2019 har MSB utifrån uppdrag i för
ordningen om myndigheters klimatanpass
ningsarbete genomfört en klimat och sårbar
hetsanalys, samt tagit fram en handlingsplan 
för klimatanpassningsarbete 2020–2025.

FN:s Sendairamverk för  
katastrofreducering 2015–2030
MSB är utsedd av regeringen till nationell 
kontaktpunkt och samordnare för FN:s ram
verk om katastrofreducering (Sendairamver
ket). Under året har MSB rapporterat enligt 
fastställda indikatorer till Sendairamverkets 
globala mål. Målen gäller fram till 2030 och 
syftar till att reducera riskerna och minska 
konsekvenserna av olyckor och katastrofer. 
MSB:s rapportering innebär även en redovis
ning av indikatorer för de globala hållbarhets
målen enligt Agenda 2030. 

Förebygga och inrikta

Ökad jämställdhet och mång-
fald inom räddningstjänsten

MSB arbetar tillsammans med kommunal 
räddningstjänst för att öka jämställdhet och 
mångfald inom räddningstjänsten. Andelen 
anställda kvinnor och personal med utländsk 
bakgrund är låg, trots att det ofta finns ett 
stort rekryteringsbehov. 

Tabell 7. Kvinnor inom räddningstjänst  
2018–2016*, procent 

Kvinnor inom  
räddningstjänst 2018 2017 2016

Heltidsanställda 7,1 6,5 5,9

Deltidsanställda 5,4 5,1 4,5

* Utfall för 2019 tillgängliggörs av länsstyrelserna under 
våren 2020. 

Tillsammans med räddningstjänstorganisatio
ner har MSB tagit fram en handbok i jäm
ställdhet för räddningstjänsten. I anslutning 
till detta har MSB genomfört två seminarier 
för att sprida kunskap om handboken. 

Under året har MSB utvärderat myndighet
ens inriktning för jämställdhet och mångfald 
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2015–2018, och därigenom kunna konstatera 
att MSB:s arbete har lett till ökad kunskap 
om vikten av jämställdhet och mångfald i 
kommunal räddningstjänst. Bilden av vem 
som kan arbeta inom räddningstjänsten har 
nyanserats.

Vägledningar
Vägledningar underlättar aktörers arbete med 
säkra och effektiva räddningsinsatser. Vägled
ningar främjar också samverkan och bidrar 
till att skapa en likvärdighet i räddnings
tjänstarbetet över landet. Tillsammans med 
kommunala räddningstjänster har MSB tagit 
fram nya vägledningar kring:

• skogsbrandsläckning 
• eldningsförbud
• räddningstjänst under höjd beredskap.

Vägledningen för säkerhet i vägtrafikmiljö 
har uppdaterats. 

Farligt gods
MSB ansvarar för att examinera säkerhetsråd
givare till verksamheter som utför transporter 
av farligt gods. MSB ansvarar även för att 
examinera förare för transport av farligt gods 
genom så kallade ADRintyg (ADR, European 
Agreement Concerning the International 
Carriage of  Dangerous Goods by Road).

Tabell 8. Examinerade säkerhetsrådgivare  
2019–2017, antal

2019 2018 2017

Provtillfällen 12 5 5

Genomförda prov 220 131 151

Godkända 175 106 131

Tabell 9. Utfärdade ADR-intyg  
2019–2017, antal 

2019 2018 2017

Registrerade intyg 10 191 12 488 10 161

Genom att implementera ett nytt elektroniskt 
examinationssystem för förare av transport 
av farligt gods och utfärdandet av ADRintyg 
har MSB effektiviserat själva examinationen. 
Arbetet med att utveckla systemet har skett 
tillsammans med Trafikverket och Transport
styrelsen.

I och med risk för angrepp och stöld finns 
det internationella regler som bestämmer 
hur transporter av farligt gods ska övervakas. 
Sverige, representerat av MSB, har framfört 
förslag om ett förtydligande i regelverket 
rörande vad som definieras som övervakning. 
Förslaget antogs under 2019 av en FNar
betsgrupp och ändringen kommer att införas 
i regelverket 2021. Förändringen kommer att 
underlätta tillsynen och förtydliga ansvaret för 
transportörerna. 

Brandfarliga och  
explosiva varor 
Den illegala användningen av sprängämnen 
ökar och arbetet i den nationella arbetsgrup
pen för sprängämnessäkerhet samt andra 
åtgärder har intensifierats.

Inom ramen för regeringsuppdrag 
Fö2013/2056/SSK arbetar MSB tillsammans 
med andra myndigheter för att minska möj
ligheterna till illegal användning av spräng
ämnen. I den lägesbedömning som lämnades 
till regeringen under 2019 behandlas bland 
annat tillgången till illegal pyroteknik och 
handgranater och brottsutredningar där explo
siva varor ingår. För att minska kriminellas 
möjligheter att komma över sprängämnen 
lyfter MSB fram vikten av att uppmärksamma 
problematiken ytterligare av branschen. För 
att åstadkomma detta deltar MSB löpande i 
relevanta sammanhang.

Utifrån lagen (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) prövar MSB 
tillstånd för tillverkning, destruktion, över
föring, import och export av explosiva varor. 
MSB prövar även tillstånd för viss hantering 
av brandfarliga och explosiva varor inom 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk 
(FMV), Fortifikationsverket och Total
försvarets forskningsinstitut (FOI). MSB 
beslutar om godkännande av föreståndare 
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för explosiva varor, godkännande av utbild
ningssamordnare för pyrotekniska artiklar 
samt tillstånd för privatpersoners hantering 
av sprängämnesprekursorer.

Tabell 10. Godkännande av föreståndare,  
utbildare och tillstånd 2019–2017, antal 

2019 2018 2017

Tillstånd civilt 88 82 65

Överföringstillstånd 294 298 259

Tillstånd Försvarsmakten 214 214 191

Under 2019 har det skett förändringar i regel
verket för brandfarliga och explosiva varor. 
Bland annat ett förtydligande som underlättar 
för Tullverket att beslagta fyrverkerier som är 
tillståndspliktiga i Sverige samt tydligare krav 
på att få skjuta raketer med så kallad styr
pinne. Syftet med regelverket är att minska 
antalet personskador, något som kan påvisas 
med statistik tidigast 2021.

För att öka kunskapen om olyckor med 
farliga ämnen har MSB publicerat rapporten 
Händelser med farliga ämnen 2017–2018. 
Syftet med rapporten är att beskriva lärdomar 
och underlätta förebyggande arbete gentemot 
olyckor med farliga ämnen.

Utbilda 
MSB:s omfattande utbildningsverksamhet 
sker på myndighetens utbildningsorter 
Revinge och Sandö, men även via samarbete 
och upphandling från andra aktörer. Flertalet 
av MSB:s utbildningar är författningsstyrda 
och tillhandahålls avgiftsfritt.

Under 2019 har MSB utbildat fler deltids
anställda inom räddningstjänsten samt förlagt 
en stor del av grundutbildningarna på fler 
platser runt om i landet. 

Utbildningar inom  
skydd mot olyckor
Majoriteten av utbildningarna som MSB 
tillhandhåller är inom skydd mot olyckor. 
Utbildningarna är indelade i grund och 
vidareutbildning samt fortbildning. 

Grundutbildningar tillhandahålls genom: 

• Utbildning i skydd mot olyckor
• Grundutbildning för räddningstjänst

personal i beredskap (Grib) 
• Grundutbildning till skorstensfejare.

Vidareutbildning tillhandahålls genom:

• Räddningsledare A och Räddnings
ledning B

• Tillsyn och annan olycksförebyggande 
verksamhet A och B

• Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst 
för brandingenjörer 

• Vidareutbildning till skorstensfejar
tekniker.

Fortbildning tillhandahålls genom:

• ett flertal kurser inom olika ämnen
• användande av flygande resurser vid 

skogsbrandsbekämpning
• tillstånd och tillsyn för lagen om brand

farliga och explosiva varor
• instruktörskurs för motorsågshantering
• en ny webbaserad utbildningstjänst som 

erbjuder ett tjugotal webbutbildningar. 

Effekterna av fler utbildade inom skydd mot 
olyckor är en ökad tillgång till utbildade inom 
området, vilket innebär större rekryterings
möjligheter för räddningstjänsten.

För att möta räddningstjänstens behov av 
utbildad personal och tillgodose önskemålet 
om regionala utbildningsplatser, finns det 
fortsatt behov av fler utbildningsplatser. 

Särskild satsning på  
skogsbrandutbildning
För att öka kunskapen kring skogsbrands
släckning utförde MSB en särskild satsning 
under 2019. Vid sju tillfällen genomfördes 
skogsbrandutbildningar med över 200 del
tagare, främst från kommunal räddningstjänst 
men även från Försvarsmakten och Kust
bevakningen.
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Tabell 11. Genomförd utbildning 2019–2017 

2019 2018 2017

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Antal 
totalt

Kost - 
nad tkr

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Antal 
totalt

Kost-
nad tkr

Andel 
kvinnor

Andel 
män

Antal
totalt

Kost-
nad tkr

Utbildningar inom skydd mot olyckor

Grundutbildning

2-årig SMO, fyra terminer 19% 81% 572 123 426 17% 83% 527 111 061 19% 81% 502 90 913 

Utbildning för Räddning s-
insats (fr o m 2018 ersätts  
av Grib)

551 60 831 

Grundutb för räddnings-
tjänst pers i beredskap 
(Grib) 1

14% 86% 675  19 352 13% 87% 630 19 656 

Grundutb för räddnings-
tjänst pers i beredskap 
(Grib) 2

12% 88% 520  47 948 13% 87% 315 24 955 

Skorstensfejare  
– grundutbildning

31% 69% 51  5 954 21% 79% 34 4 273 32% 68% 47 4 652 

Vidareutbildning

Räddningsledning A och B 8% 92% 351  23 738 3% 97% 344 23 596 4% 96% 349 25 079 

Tillsyn och olycks-
förebyggande A och B

12% 88% 105  3 225 5% 95% 96 2 817 8% 93% 120 2 956 

Påbyggnadsutbildning  
för brandingenjörer

41% 59% 17  8 954 58% 42% 19 8 976 27% 73% 11 9 921 

Skorstensfejartekniker 8% 92% 49  2 355 11% 89% 54 2 579 14% 86% 28 2 595 

Fortbildning

Handledarutbildning Grib*** 10% 90% 94  291 9% 91% 99 6% 94% 177

Instruktörsutbildning för 
Gribinstruktörer***

9% 91% 11  459 19% 81% 26 0

Övriga kurser 7% 93% 240  998 15% 85% 62 1 172 36% 64% 14 629

Utbildningar inom krisberedskap och civilt försvar

Krisberedskap och   
civilt försvar  
inkl Försvarshögskolan

48% 52% 1 341  18 395 45% 55% 943 17 961 47% 53% 1 010 12 439 

Utbildning inom 
 kärnenergiområdet

27% 73% 51  303 26% 74% 73 979 44% 56% 61 378 

Övrigt

Tjänsteexport EU 12% 88% 542  14 361 10% 90% 447 9 905 13% 87% 126 7 014 

Tjänsteexport övriga 13% 87% 322  4 218 9% 91% 396 4 234 363 4 673 

Övriga uppdragsutbild-
ningar*, **

1 576  3 147 1 146 2 994 21% 79% 1 151 4 641 

* Könsuppdelning avseende övriga uppdragsutbildningar har inte varit möjligt. 
** Kostnader för utveckling av Fortbildningstjänsten ingår inte. 
*** Särredovisning av kostnader för Handledar- och instruktörsutbildning Grib saknas för 2017 och 2018.
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Utbildning inom krisberedskap 
och civilt försvar
För att öka samhällets förmåga inom krisbered
skap och civilt försvar genomför MSB ett antal 
utbildningar tillsammans med Försvarshög
skolan. Exempel på sådana är totalförsvars
kurser, kurser i krisberedskap, kurser i informa
tionssäkerhet samt utbildning för ledande 
personer inom svenskt samhälls och näringsliv. 

För att uppnå sammanhängande planering 
och grundsyn för totalförsvaret har MSB till
sammans med Försvarsmakten arbetat med 
att höja kunskapen om total och civilt för
svar. Under 2019 har det resulterat i webb
utbildningar i samverkan med flera aktörer. 

Tjänsteexport
MSB:s utbildningsverksamhet har under 2019 
genomfört kurser och övningar med flera 
internationella aktörer. På uppdrag av EU:s 
civilskyddsmekanism (EUCPM) utfördes 
sex kurser inom stabs och säkerhetsarbete, 
i samarbete med Beredskapsstyrelsen i Dan
mark (DEMA) och Estonian Academy for 
Security Science (EASS). 

Tillsammans med Röda Korset i Österrike 
och Administration for Civil Protection and 
Disaster Relief  (ACPDR) i Slovenien har det 
genomförts tolv kurser för tekniska experter.

Fem utbildningar har genomförts för den 
nederländska räddningstjänsten samt övningar 
för danska räddningstjänsten och Rikspolitiet.

MSB har även genomfört två övningar i Ita
lien tillsammans med Italian Civil Protection. 

Analysera 

Olycks- och insatsstatistik 
MSB dokumenterar årligen olycks och insats
statistik och tillgängliggör den på myndighet
ens hemsida. 

Tabell 12. Räddningsinsatser och andra uppdrag 
2018–2016*, antal

2018 2017 2016

Räddningsinsatser** 111 104 105 566 107 040

Andra uppdrag 22 532 22 215 21 321

* Utfall för 2019 redovisas under april 2020.  
** Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Antalet räddningsinsatser har generellt ökat 
vilket till en del kan förklaras av en ökad 
befolkning. Insatser vid trafikolyckor har 
ökat medan bränder i bostad minskat. Sedan 
2018 sker rapporteringen enligt en ny modell 
vilket har förbättrat kvaliteten.

Trygghet och säkerhet 
Tillsammans med Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) har MSB publicerat Öppna 
jämförelser: Trygghet och säkerhet 2018. 
Rapportens syfte är att stimulera utveckling 
och effektivitet på kommunal nivå genom 
möjlighet till jämförelser och goda exempel. 

Under 2019 har resultaten sammanställts 
från undersökningen Vad är viktigt för din 
trygghet och säkerhet? Undersökningen 

Frågan om klimatförändringar ligger oss alla nära. I det temat tog vi fram en kampanj tillsammans med SKR, Sobona 
och flera fackförbund för att väcka intresse för yrket deltidsbrandman. Foto: Colony/Camp David
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genomfördes 2018 av Statistiska central
byrån (SCB) på uppdrag av MSB. Resultaten 
visar att brandförebyggande åtgärder som 
brandvarnare, brandsläckare, och brandfiltar i 
hushållen stadigt ökar. 

Under 2019 har MSB redovisat regerings
uppdrag Ju2018/00781/SSK om att stärka 
aktörssamverkan och erfarenhetsåterföring 
inom ramen för samhällets förebyggande 
arbete mot allvarliga personolyckor i hem 
och fritidsmiljö. I redovisningen har MSB 
föreslagit att en statlig myndighet bör få ett 
tydligt ansvar för samordning av det skade
förebyggande arbetet inom hela hemoch 
fritidsområdet.

Tillsyn

Tillsyn enligt lagen  
om skydd mot olyckor 

Under året har MSB följt upp sju länsstyrelsers 
tillsyn av kommuners plan för räddningsinsatser 
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). Uppföljningen har visat att antalet 
uppdaterade och övade kommunala planer för 
räddningsinsatser har ökat sedan 2018. Exem
pel på identifierade förbättringsområden för 
länsstyrelsernas tillsynsarbete är framtagandet 
eller förbättrandet av skriftiga rutiner. 

Under samtliga tillsynsbesök har MSB 
konstaterat att länsstyrelserna inte är tillräck
ligt tydliga gentemot kommunerna när de 
upptäcker brister i hur en kommun sköter sina 
uppgifter enligt LSO. MSB arbetar nu med att 
ta fram en komplett nationell lägesbild. Bilden 
beräknas vara klar i början av 2020 och ska 
ligga till grund för MSB:s arbete med att stärka 
länsstyrelsernas tillsyn av kommunerna.

Tillsyn enligt Sevesolagen 
MSB utför uppföljning av länsstyrelsers 
tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). 
MSB har under året genomfört sju uppfölj
ningsmöten, vilka skedde i anslutning till 
uppföljning av tillsyn enligt LSO. 

MSB har identifierat att flera kommuner 
saknar uppdaterade planer för räddnings
insatser. Ett antal kommuner saknar planer 
helt och hållet. Många kommuner brister i att 
se till att allmänheten får tillgång till aktuell 
information om Sevesoverksamheterna, vilket 
föreskrivs i lagstiftningen. Därutöver har 
MSB identifierat behovet av förbättrad intern 
samverkan mellan Sevesohandläggare och 
LSOhandläggare.

Under 2019 har MSB genomfört en grund
utbildning med syfte att öka kunskapen om 
Sevesolagstiftningen och stärka länsstyrelser
nas roll vid tillsyn och prövning av Seveso
verksamheter. 

Tillsyn enligt lagen om brand-
farliga och explosiva varor 
I MSB:s uppgifter ingår att utöva tillsyn över 
de verksamheter där MSB utfärdar tillstånd, 
bland annat de verksamheter som tillverkar 
eller destruerar explosiva varor. Under året 
har MSB genomfört 15 tillsynsbesök, vilka 
har påvisat endast små avvikelser. 

Tillsyn enligt lagen om  
transport av farligt gods 
MSB är tillsynsmyndighet för säkerhetsråd
givare för samtliga transportslag. Myndigheten 
har även ansvar för tillsyn av transportabla 
tryckbärande anordningar, tillsyn av trans
portskydd samt för utbildning och examina
tion av förare av transporter av farligt gods. 
Under 2019 har MSB genomfört sju tillsyns
besök, vilka har resulterat i ett föreläggande 
om åtgärd avseende rutiner och metoder för 
utbildning av personal som hanterar farligt 
gods. Andra förbättringsåtgärder rör behov 
av skyddsplan, innehåll och behov av ut
bildning, rutiner för att säkerställa godkända 
förpackningar och förtydligandet av krav på 
att utse en säkerhetsrådgivare. 

Tillsyn och kontroll av statens 
alarmeringsavtal avseende 
112-tjänsten
I enlighet med myndighetens instruktion 
utövar MSB tillsyn och kontroll av att åtag
andena i alarmeringsavtalet mellan staten och 
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SOS Alarm Sverige AB uppfylls. Uppdraget 
redovisades till regeringen vid årsskiftet. MSB 
konstaterar att avtalet i huvudsak uppfylls 
och att svarstiderna blivit något bättre, men 
är fortfarande inte helt tillfredsställande

Marknadskontroll 
I MSB:s uppdrag ingår att utöva marknads
kontroll av vissa produkter som omfattas av 
lagen om brandfarliga och explosiva varor, 
EU:s förordning om gasanordningar och 
lagen om transport av farligt gods. Arbetet 
syftar till att garantera säkerhet, hälsa och 
konsumentskydd. Det syftar även till att 
motverka snedvridning av konkurrens mellan 
företag samt att göra reglerna kända så att de 
kan följas. 

MSB:s proaktiva marknadskontroll har 
inneburit att av 11 kontaktade företag är det 
endast en verksamhet som fortsätter att sälja 
rökgranater. MSB har också startat ett mark
nadskontrollärende av en gasolgrill där en 
olycka skett med gasflaskan samt fattat beslut 
mot försäljning av ej CEmärkta rökpellets i 
tre ärenden. 

MSB innehar sedan hösten 2019 ordfö
randeskapet för den grupp som samordnar 
Europas medlemsländers marknadskontroll 
för direktivet om pyrotekniska artiklar.

Tabell 13. Inkomna anmälningar om produkter 
2019–2017, antal 

2019 2018 2017

Genom RAPEX* 21** 21 22

Skyddsklausuler 3 2 0

Tullärenden 4 1 3

Övriga anmälningar 10 12 3

* RAPEX är EU-kommissionens informationsdelnings-
system. 
** Inklusive 3 produkter som även anmälts vara skydds-
klausuler.

Mål och återrapporterings-
krav i regleringsbrevet 

Olycksförebyggande arbete och 
räddningsinsatser

3. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska, inom ramen för myndig-
hetens ansvarsområde, på en övergrip-
ande nivå redovisa samhällets samlade 
förmåga att dels förebygga bränder och 
andra olyckor, dels genomföra effektiva 
räddningsinsatser.

MSB bedömer att samhällets samlade förmåga 
att förebygga bränder och andra olyckor samt 
att genomföra effektiva räddningsinsatser har 
ökat. Fortsatt utveckling behövs av kommu
nernas förmåga till samverkan inom ledning 
och styrning samt för ett systematiskt arbete 
med målstyrning. Området erfarenhetsåter
föring utvecklas positivt men det behövs fler 
genomförda undersökningar med effektivare 
omhändertagande av lärdomar.

Förebyggande av bränder 
och andra olyckor
I och med att majoriteten av de som dör i 
bränder gör det i sin bostad är det viktigt att 
utreda det generella byggnadstekniska brand
skyddet för bostäder. 

Kommunernas tillsyn över den enskildes 
brandskydd och brandskyddskontrollen av 
eldstäder har förbättrats men sanktionsme
del, efterlevnad och uppföljning av påtalade 
brister behöver utvecklas. Det finns stora 
skillnader i kommunernas arbetssätt vilket 
visar att skyddet i landet inte är likvärdigt.  
Knappt hälften av landets kommuner behöver 
utveckla ett strukturerat samarbete avseende 
arbetssätt och resurser för förebyggande 
och för tillsynsverksamhet i synnerhet. 

Det är den enskilde som har ansvar för 
brandskyddets funktioner men i samband 
med tillsyn är det kommunen som har bevis
bördan att påvisa brister och vilka åtgärder 
som behöver vidtas. Ett sätt att tydliggöra 
den enskildes ansvar för brandskyddet och 
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samtidigt ge kommunen rimliga möjligheter 
att bedriva tillsyn över olika brandtekniska 
installationer, är att MSB ges möjlighet att 
föreskriva hur installerade funktioner ska 
kontrolleras med stipulerade intervall och 
krav på dokumentation. 

Det skulle inte innebära ökade kostnader för 
den enskilde men väsentligt ökade möjligheter 
att bedriva tillsyn av brandskydd. Normgiv
ningen kring den enskildes brandskydd omfat
tades inte av kommittédirektivet (2017:15) En 
effektivare kommunal räddningstjänst. MSB 
har identifierat behovet av föreskrifter om en 
revidering av förordningen blir aktuell.

MSB bedömer att rengöring av fasta 
förbränningsanordningar (sotning) fungerar 
tillfredsställande ur brandskyddssynpunkt. 
Antalet eldstadsrelaterade bränder visar en 
nedåtgående trend. Möjligheten för fastig
hetsägare att själv, eller med hjälp av annan, 
sota sin egen förbränningsanordning har inte 
påverkat brandskyddet negativt. 

Majoriteten av landets kommuner arbetar 
i huvudsak med information och rådgivning 
avseende brandskydd i bostäder, vanligtvis 
genom hembesök. Kommunerna arbetar 
med att skapa förstärkta brandskyddsåtgärder 
för riskutsatta personer för att minska antalet 
dödsbränder. Samtidigt finns det fortsatt be
hov av att utveckla och bredda arbetet bland 
landets kommuner. 

Effektiva räddningsinsatser
MSB bedömer att räddningstjänsterna har 
förmåga att genomföra effektiva rädd
ningsinsatser vid de mest frekventa olyck
orna. MSB:s kartläggning visar att det finns 
brister i insatsplaneringen. Fler kommuner 
har behov av att utveckla insatsplaner för att 
bättre kunna hantera omfattande och kom
plexa händelser. 

Kommunerna arbetar fortlöpande med att 
minska påverkan på miljön vid räddnings
insatser. 

Många kommuner utvecklar sin samverkan 
för att säkerställa förmågan till övergripande 
samverkan och ledning. Förmågan till sam
verkan inklusive att begära och ta emot stöd 
har förbättrats men varierar, såväl på kom
munal nivå som på länsnivå. 

Planeringen för räddningstjänst under 
höjd beredskap har återupptagits. Kom
muner i militärstrategiskt viktiga områdena 
bör prioritera anpassning och utveckling av 
förmågorna inom kommunal räddningstjänst 
i syfte att skydda och rädda befolkningen och 
civil egendom från verkningar av krig. MSB 
behöver stödja det arbetet med vägledningar.

MSB har under 2019 vidareutvecklat stödet 
för effektivare räddningsinsatser samt för
måga till inriktning, prioritering och resurser. 
Exempel på vidareutveckling av stöd är fler 
skogsbrandsdepåer, nationell helikopterbe
redskap och ett koncept för värdlandsstöd. 

Med en kastrull som torrkokar obevakat och med ljudet av en brandvarnare ville vi uppmärksamma att fler deltidsbrand-
män behövs. Foto: Colony/Camp David
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Klimatanpassning (anslag 1:10)

5. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska redovisa genomförda  
aktiviteter som har finansierats med medel  
från anslag 1:10 Klimatanpassning – del  
till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap under utgiftsområde 20 och  
hur finansieringen har fördelats mellan  
aktiviteterna. Av redovisningen ska också 
framgå bedömda effekter för samhällets 
anpassning till ett förändrat klimat utifrån 
genomförda aktiviteter.

Villkoret för MSB:s del av anslag 1:10, som 
fördelas via SMHI:s regleringsbrev, är att 
anslagsposten får användas för karteringar, 
konsekvensbedömningar och riskhanterings
planer avseende klimatrelaterade översväm
ningar, ras, skred, värmeböljor och skogs
bränder.

MSB:s stöd till aktörer för att anpassa 
samhället till ett förändrat klimat har bidra
git till bättre kunskap och beslutsunderlag, 
främst för kommuner och länsstyrelser. Det 
har även medfört förbättrad prognos för 
brandrisk, minskad risk för ras och skred och 
bättre hantering av konsekvenser av över
svämningar. 

Risk för ras och skred
Ett förändrat klimat kan komma att öka risk
erna för ras, skred och slamströmmar. MSB 
kartlägger därför dessa risker för bebyggda 
områden genom kartläggningar av markens 
topografi, jordart, närhet till vattendrag och 
rundvattenutströmningar. Dessutom utförs 
geotekniska fältundersökningar med efter
följande beräkningar. Stabilitetskarteringar 
har färdigställts för Skåne län, Västmanlands 
län och i Habo/Mullsjö. Karteringar pågår i 
länen Örebro, Uppsala, Kalmar, Jönköping 
och Kronoberg. Stabilitetskarteringarna ger 
kommunerna ett underlag som kan användas 
i statsbidragsansökningar för förebyggande 
åtgärder mot naturolyckor. Ansökan om stats
bidrag lämnas från kommunerna till MSB.

Översvämningar
I Sverige har 25 områden identifierats att ha 
betydande översvämningsrisk enligt förord
ningen om översvämningsrisker. Majoriteten 
av dessa områden ligger utmed kusten. I 
samverkan med berörda länsstyrelser har 
riskkartor tagits fram för dessa områden. 
Kartorna visar vilka verksamheter, befolk
ning, infrastruktur med mera som finns inom 
området och som riskerar att översvämmas.

MSB utvecklar översvämningskarteringar för 
vattendrag. Karteringarna visar vilka områden 
som hotas av översvämningar när vattenflödena 
uppnår vissa nivåer. Informationen är viktig 
för den kommunala samhällsplaneringen och 
används både vid ny exploatering och som 
underlag för åtgärder för att minska konse
kvenserna av översvämningar i befintlig bebyg
gelse. Under 2019 har översvämningskartering
ar tagits fram för Torne Älv, Viskan, Svartån, 
Bällstaån, Kungsbackaån och Gavleån. 

För att informera om MSB:s stöd till 
kommunerna har tre workshops anordnats 
tillsammans med länsstyrelser och andra 
myndigheter. 

Vegetationsbränder
Klimatförändringarna innebär att Sverige 
behöver kunna hantera risker för vegetations
bränder och även bränder vintertid. Under 
2019 har MSB utvecklat en brandbränsle
karta. Kartan ger information om var större 
sammanhängande områden med brand
benägen vegetation finns och kan användas 
vid pågående insatser. Kartan klassificerar 
skogsvegetationens brandbenägenhet från 
nationell marktäckesdata. 
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Beredskapsåtgärder  
mot kärnteknisk olycka

6. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska angående beredskapsåt-
gärder mot kärnkraftsolyckor redovisa dels 
hur myndigheten och länsstyrelserna har 
använt medlen, dels bedömda effekter av 
den genomförda verksamheten (enligt vill-
kor 5 under anslag 2:6). Myndigheten ska 
årligen rapportera utfallet av verksamheten 
till Strålsäkerhetsmyndigheten samt lämna 
en prognos för de tre kommande åren 
senast den 20 februari varje år.

MSB får fördela 37 mnkr av anslaget för 
beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. 
Medlen får användas i MSB:s verksamhet 
samt fördelas till länsstyrelserna i Skånes, 
Hallands, Kalmars, Uppsalas och Väster
bottens län efter överenskommelse med 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Sveriges 
varningssystem för kärnenergiberedskapen är 
gemensamt men administreras av MSB och 
finansieras med medel från de 37 mnkr. 

MSB har efter årlig redovisning från läns
styrelserna i Skåne, Halland, Kalmar, Uppsala 
och Västerbotten fördelat medel till genom
förda åtgärder i respektive verksamhet. 
Utbildningsverksamheten som MSB genom
för med stöd av SSM har medfört en ökad 
andel av personal i beredskap med förmåga 
att hantera systemet för strålskydd, lagar och 

regelverk kring joniserande strålning och 
grundläggande strålningsfysik. 

Under 2019 genomfördes den nationella 
kärnkraftsövningen Havsörn. Länsstyrelsen 
Uppsala län ansvarade för övningen med 
målgrupperna internationella, nationella, 
regionala och lokala aktörer. Övningen hade 
internationell medverkan från IAEA (Inter
national Atomic Energy Agency). Scenariot 
var en antagonistisk olycka som övergick till 
kärnteknisk olycka. Syftet var att testa och 
öva uthållighet. Deltagande aktörer har ökat 
kunskapen och förmågan att samverka vid en 
kärnteknisk olycka. Dessutom har Sveriges 
förmåga att ta emot internationellt stöd prö
vats och kommer att utvärderas för fortsatt 
utveckling. 

MSB har tillsammans med berörda aktörer 
under 2019 påbörjat arbetet med en lång
siktig strategisk inriktning för att Sverige ska 
kunna upprätthålla en god beredskap mot 
kärnteknisk olycka. Denna kommer att ligga 
till grund för det fortsatta arbetet att utveckla 
samordning och administration av den svenska 
beredskapen för radiologiska och nukleära 
olyckor. Inom ramen för befintlig handlings
plan har ett antal projekt slutförts under 
2019, bland annat framtagandet av Gemen
samt ledningskoncept vid kärnteknisk olycka. 

Enligt förordningen om skydd mot olyckor 
(2003:789) har MSB ansvar för tillsynen av 
länsstyrelsernas program för räddningstjänst 
och sanering vid utsläpp av radioaktiva äm

Tabell 14. Fördelning på aktiviteter av anslag 1:10, 2019

Område Ungefärlig kostnads fördelning (mnkr) Exempel på aktiviteter

Ras och skred 11 Förstudier för karteringar och översiktliga karteringar  
enl. nedan.

Översvämning 2 Framtagande av riskkartor för vattendrag kopplat till 
översvämningsförordningen. Nya och uppdaterade  
översiktliga översvämningskarteringar bl.a. med  
klimatanpassade flöden. Seminarier för länsstyrelser.

Skogsbrand 2 Utveckling av brandbränslekartor för marktäckedatabas 
och webbtjänst för spridning av underlagen. Utveckling 
av fuktmätning av vegetation och analys av skogs-
bränder i förändrat klimat.

Övrigt 0,5 Uppdatering av kartläggning ansvar vid naturolycka, 
 scenarier skyfall och värmebölja.

Summa 15,5
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nen efter en kärnteknisk olycka. Under 2019 
har MSB genomfört tillsynsbesök vid fem 
länsstyrelser. MSB ser att länsstyrelserna har 
förbättringsområden inom det radiologiska 
och nukleära området och att det finns syn
ergier att uppnå. Dessa kan med fördel ske 
tillsammans med pågående satsning på civilt 
försvar för ökad kompetens och förmåga. 

I Riksrevisionens rapport Om det värsta 
skulle hända – statens arbete för att förhin
dra och hantera kärntekniska olyckor (RiR 
2019:30) redovisas att det råder olika uppfatt
ningar om ansvarsfördelningen mellan MSB 
och SSM inom området beredskap mot kärn
teknisk olycka. Oklarheten behöver utredas 
inom snar framtid. Riksrevisionens utvärdering 
påpekar också att MSB, tillsammans med 
länen, ska fortsätta att utveckla sanerings
förmågan. MSB har därför tillsammans med 
kärnkraftslänen påbörjat arbetet med en 
nationell plan för saneringsvägledning. 

Om krisen eller kriget kommer finns utbildad och engagerad förstärkning för myndigheter och kommuner. 
Foto: Slutet är nära
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MSB arbetar för att samhället effektivt och samordnat ska kunna hantera 

samhällsstörningar så att konsekvenserna begränsas. 

Samlad bedömning

MSB bedömer att resultatet för verksamhetsområde operativ hantering av samhällsstörningar, 
i förhållande till uppgift enligt instruktion, är tillfredsställande. Bedömningen bygger på resultat 
av genomförda prestationer i fullgörandet av uppgiften.

Dock ser MSB att samhällets förmåga behöver stärkas ytterligare rörande att identifiera och 
möta informationspåverkan. 

Väsentliga resultat

MSB:s arbete med operativ hantering av samhällsstörningar bedöms ha bidragit till att stärka den 
nationella beredskapen, bidragit till en aktörsgemensam hantering vid samhällsstörningar samt 
stärkt aktörer med kompetens och materiel genom insatser i Sverige och i andra länder. MSB har:

• omsatt lärdomar och erfarenheter från föregående års händelser, primärt skogsbränder, som 
stärker hanteringen av händelser i hela hotskalan

• stärkt den nationella förmågan inom skogsbrand med bland annat flygande resurser och 
utökning av antalet skogsbrandsdepåer 

• stärkt förmågan att arbeta under höjd beredskap, bland annat genom att förbereda MSB 
som övad myndighet i Totalförsvarsövning 2020 

• skapat samlade nationella lägesbilder och tillsammans med andra aktörer tagit fram former 
för en civillägesbild under höjd beredskap 

• tillsammans med andra aktörer utvecklat en särskild funktion för inriktning och prioritering 
av resurser vid större räddningstjänsthändelser

• utvecklat egen och övriga aktörers förmåga att identifiera och möta informationspåverkan
• lämnat samlad kriskommunikation via krisinformation.se
• genomfört resiliensinsatser, bland annat IPA DRAM för att stärka partnerländernas förmåga 

till katastrofriskhantering och för att öka integreringen i EU:s civilskyddsmekanism
• genomfört humanitära insatser, bland annat i Centralafrikanska republiken, Kamerun och 

Sydsudan, för att stärka infrastruktur för humanitär närvaro 
•  en höjd ambitionsnivå inom området civil konflikthantering, bland annat metod och 

policyutveckling inom flertalet områden 
•  genomfört insatser i och med bränderna i Amazonas och till jordbävningsdrabbade Albanien.

http://krisinformation.se
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Tabell 16. MSB producerade informationsunderlag 
2019–2017, antal

  2019 2018 2017 

Nationella  lägesbilder 1 9

Interna lägesbilder 18 26 6

Särskilda rapporter 6 4 5

Säkerhetsöversikter 100 100 114

Konsekvensanalyser 72 40 35

Bedömningar av händelser 148 59 61

Tabell 15. Kostnad för operativ hantering av  
samhällsstörningar 2019–2017, tkr

  2019 2018 2017 

Verksamhets-
kostnader

653 104 504 414 476 977

Transfereringar 2 394

Totala kostnader 655 498 504 414 476 977

Orsaker till kostnadsökning är i huvudsak 
satsningen som gjorts på att stärka förmågan 
vid skogsbrand, utveckling av krigsorganisa
tion samt förberedelser inför Totalförsvars
övning 2020 (TFÖ 2020). I kostnaderna 
ingår också operativ hantering av exempelvis 
skogsbränder och flygande resurser som 
MSB tilldelades extra medel för 2019. Trans
fereringar 2019 avser bidrag till räddnings
tjänstorganisationer för att stärka deras 
förmåga kring skogsbrandsberedskap och 
resurssamordning.

Resultatredovisningen för verksamhets
område operativ hantering av samhällsstör
ningar presenteras utifrån två delområden; 
nationell beredskap och insatsverksamhet. 

Nationell beredskap
MSB stärker en nationell beredskap, vilket 
innebär att upprätthålla beredskap 24/7, 
genomföra nationell lägesrapportering, upp
täcka, identifiera och möta informationspå
verkan samt stödja internationella aktörer. 

Operativa lägesbilder  
och bedömningar 
I samband med väsentliga samhällsstörningar 
tar MSB, med stöd av berörda aktörer, fram 
en samlad nationell lägesbild. Den riktar sig  
till operativa aktörer på central och regional 
nivå. Som exempel kan nämnas de låga 
grundvattennivåerna inför sommaren 2019 
som medförde risk för vattenbrist och för
anledde därför en nationell samlad lägesbild 

Utöver nationella lägesbilder producerar 
MSB kontinuerligt olika typer av informa
tionsunderlag som delges externt. Under 
2019 har ett stort antal kortare analyser med 
bedömningar av händelser samt konsekvens

analyser tagits fram, bland annat med anledning 
av Brexit, hamnstrejker och brandrisk. Majori
teten av dessa, inklusive interna lägesbilder, är 
delgivna aktörer i det nationellt webbaserade 
informationssystemet (WIS) samt till regering
en. De interna lägesbilderna avsåg hanteringen 
kring stormen Alfrida och sommarens hante
ring av skogsbränder och brandrisk. 

Driver aktörernas  
gemensamma hantering
MSB driver den aktörsgemensamma hante
ringen vid samhällsstörningar. Myndigheten 
säkerställer ett effektivt användande av sam
hällets resurser, samordnar kriskommunika
tion och genomför kriskommunikation med 
allmänheten. MSB stödjer och informerar 
även drabbade och närstående vid en kata
strof  utomlands.

Under året har 52 regelbundna samverkans
konferenser genomförts, onsdagar varje vecka 
oavsett vardag eller helg. Samverkanskonfe
renserna har som syfte att bidra till en över
gripande nationell lägesbild med lägesrappor
tering inom områdena väder, elförsörjning, 
telekommunikation, trafik, polis och sjukvård.

Under året har tre operativa samverkans
konferenser genomförts. Dessa var kopplade 
till större händelser som krävde aktörs
gemensam hantering. Samverkanskonferensen 
med flest deltagare (drygt 100) behandlade 
proaktiva åtgärder kopplat till låga grund
vattennivåer och skogsbrandrisk. 

För att öka kännedomen om krisinfor
mation.se genomfördes en reklamkampanj 
under slutet av 2019. En utmaning som iden
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tifierats sedan tidigare är att nå personer som 
inte kan svenska. För att möta behovet har 
alla texter på hemsidan översatts till engelska.

Tabell 17. Besök på krisinformation.se  
2019–2017, antal 

Krisinformation.se 2019 2018 2017

Startsida* 176 874 525 615 253 325

Webbsida** 663 657 1 244 929 947 766

* Webbsida: besök på hela webbplatsen som sådan 
oavsett sida. 
** Startsida: besök specifikt på startsidan.

Antal besök på krisinformation.se har under 
2019 minskat. Däremot ökar antal följare på 
sociala medier, framförallt på Instagram. Den 
stora ökningen av besökare på krisinforma
tion.se 2018 kan antas bero på sommarens 
skogsbränder.

Tabell 18. Följare av krisinformation.se i sociala 
mediekanaler 2019–2017, antal

Sociala medier 2019 2018 2017

Facebook 78 442 71 450 58 611

Twitter 98 203 93 468 86 582

Instagram 17 338 7 679 2 462

MSB har förbättrat myndighetens förmåga 
att driva aktörers gemensamma hantering vid 
skogsbränder, genom utvecklat koncept för 
att inrikta och prioritera resurser mellan olika 
räddningstjänster. 

I syfte att öka andra aktörers förmåga att 
vid kriser kunna ta emot stöd från frivilliga 
har MSB stärkt frivilligsamordning, kopplat 
framförallt till frivilliga försvarsorganisationer. 

MSB har under året etablerat två kommu
nikatörsnätverk inom områdena ekonomisk 
säkerhet samt antagonistiska hot. Därmed 
är antalet nätverk sju. Samtliga nätverk har 
under 2019 fått en utbildning i MSB:s väg
ledning om att integrera kommunikation i 
samverkan och ledning. 

Insatsverksamhet
I enlighet med regleringsbrev, lämnar MSB 
separat rapportering rörande insatsverk
samheten i anslutning till årsredovisningen. 
Årsredovisningen ger därför en kortfattad 
sammanfattande bild över myndighetens 
insatsarbete 2019.

Målet med MSB:s insatsarbete är att höja 
aktörers kapacitet, begränsa störningars 
konsekvenser och underlätta samhällets 
återhämtning. Insatsverksamheten omfattar 
kompetens och materiel inom ett stort antal 
områden. Resurserna är utformade för att 
kunna stödja ansvariga aktörer i Sverige, 
bidra vid internationella humanitära katastro
fer, men även för att delta i långsiktigt ut
vecklingsarbete inom ramen för den svenska 
biståndspolitiken. 

Flera omfattande insatser påbörjades under 
2019, däremot är antalet insatser något lägre 
än föregående år. Under 2018 skedde ovan
ligt många insatser i samband med de omfat
tande skogsbränderna. 

Tabell 19. Insatser per insatskategori  
2019–2017, antal 

Insatskategori 2019 2018 2017

Humanitära insatser 73 73 73

Humanitär minhantering 3 5 5

Tidig återuppbyggnad 3 0 5

Civil krishantering 27 26 24

Stärkande av  
katastrofberedskap

9 18 18

Totalt bistånd 115 122 125

Nationella stödinsatser 65 91 36

Insatser i icke  
biståndsland

4 1 3

Totalt icke biståndsland 69 92 39

Totalt samtliga insatser 184 214 164

Myndigheten har under året utfärdat motsva
rande 268 heltidskontrakt till insatspersonal. 
Sammantaget har 205 individer utfört mot
svarande 84 årsarbeten, 24 procent kvinnor 
och 76 procent män, inom MSB:s insats
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verksamhet. Den genomsnittlige arbetstaga
ren i insatsverksamheten är 50 år, har varit 
registrerad i MSB:s resursbas i nio år och har 
kontrakterats till insats vid 7,6 tillfällen.

MSB bedömer att tillgången till resursper
sonal är god. Efter skogsbrandssäsongen 
2018 har resursbasen stärkts med förstärk
ningskompetens för samverkan och ledning, 
samt för att kunna ta emot stöd från utlandet. 
Arbetet med att säkra tillgång till kompetens i 
förhållande till operativa behov är en process 
som kräver kontinuerligt arbete för att svara 
mot omvärldens föränderliga behov. 

Insatser med nationella  
förstärkningsresurser

MSB har under 2019 fortsatt att stärka bered
skapen att hantera skogsbränder genom: 

• Utökning av antalet skogsbrandsdepåer 
från 15 till 24 stycken samt förkortad 
återställningstid för depåerna genom 
mer materiel i MSB:s lager i Kristine
hamn.

• Tecknandet av ett nationellt avtal om 
helikopterberedskap, genom vilket 
kommuner erbjuds kostnadsfritt heli
kopterstöd vid skogsbränder.

• Ett vidareutvecklat koncept för värd
landsstöd med fler utbildade personer i 
resursbasen.

• Ett vidareutvecklat koncept för för
stärkningsresursen för samverkan och 
ledning med fler utbildade personer i 
resursbasen. 

• Ny förmåga att stödja med GISbase
rade beslutsunderlag i samverkan med 
Lantmäteriet. 

• Skapat ett närmare samarbete med 
räddningstjänsterna i storstadsregioner
na för att kunna mäkla räddningstjänst
kompetens som stöd till ledning vid 
större skogsbrandsinsatser.

Totalt under 2019 inkom begäran om heli
kopterstöd till MSB vid 49 tillfällen, varav 
13 återkallades och 36 insatser genomfördes. 
Fördelat på de 36 insatserna genomfördes 85 
helikopteruppdrag. Detta motsvarar ungefär 

en tredjedel av antalet helikopteruppdrag 
som genomfördes under den rekordtorra 
sommaren 2018. Merparten av helikopter
insatserna har haft en positiv effekt och i 
några fall har de varit avgörande för att få 
kontroll över skogsbränder. Mot bakgrund 
av detta har helikopteravtalet förlängts till att 
omfatta även 2020.

Sedan den 1 januari 2019 har MSB en 
renodlat nationell förstärkningsresurs för sök 
och räddningsuppdrag i stadsmiljö. Resursen 
består av specialutbildade och specialutrus
tade team från fyra olika avtalskommuner, 
hundsök via Svenska Brukshundsklubben och 
byggnadsteknisk expertis. Resursen kan stödja 
lokala räddningstjänster att rädda människor 
vid stora komplexa räddningsinsatser med 
kollapsade byggnadskonstruktioner orsaka
de av till exempel naturkatastrofer, olyckor, 
terrordåd eller krig. Under 2019 har förstärk
ningsresursen aktiverats, exempelvis vid en 
storbrand i Malmö där räddningstjänsten Syd 
begärde stöd med främst byggnadsingenjörer 
för att kunna säkra en brandhärjad byggnad.

MSB:s förstärkningsresurser inom kemi
kalieområdet har under året aktiverats vid 17 
tillfällen. En vanlig uppgift för MSB:s kem
enheter är att hantera kemikalier i samband 
med tankbilsolyckor. 

Internationella humanitära  
biståndsinsatser
MSB:s humanitära insatsverksamhet har som 
syfte att bidra till en behovsbaserad, effektiv 
och samordnad hantering av humanitära kriser 
och katastrofer. Stora delar av MSB:s stöd 
2019 har gått till insatser i Centralafrikanska 
republiken (CAR), Kamerun och Sydsudan. 
Flertalet av de större insatserna som genom
förts har stärkt infrastruktur som möjliggjort 
humanitär närvaro. Detta innebär vanligtvis 
att MSB etablerar boende och kontorslös
ningar för biståndspersonal.

I syfte att förbättra den humanitära 
situationen i Kamerun genomförde MSB 
tillsammans med FN:s humanitära sam
ordningsorganisation (OCHA) och FN:s 
livsmedelsprogram (WFP) under 2019 en 
insats för att utöka FNkontoret i Buea med 
kontorsplatser. Vidare genomfördes förbätt
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ringar av radiokommunikationssystemen 
samt kompetenshöjning genom utbildningar 
i akut omhändertagande och första hjälpen. 
Arbetet i Kamerun bidrog till att säkerställa 
ökad, säker och effektiv humanitär närvaro i 
Buea. 

Under året har MSB påbörjat en större 
insats i CAR och mot slutet av 2019 har 
planering och projektering inletts för bo
ende och kontorslösningar i Sydsudan och 
Demokratiska republiken Kongo.

MSB sekonderar kontinuerligt expertis 
som stöd till FN:s humanitära verksamhet. 
Exempel på expertområden där MSB har 
lämnat stöd under året är vatten och sanitet, 
informationshantering, miljö samt jämställd
het och arbetet mot könsbaserat våld.

Insatser i icke biståndsländer
MSB har möjlighet att vid behov och med 
särskild finansiering (anslag 2:4.1 Viss inter
nationell säkerhetsfrämjande och humanitär 
verksamhet) stödja länder som i normalfallet 
inte är prioriterade biståndsmottagare enligt 
OECD/DAC:s klassificering. Ett exempel 
på detta är insatsen som genomfördes efter 
att den bolivianska regeringen efterfrågade 
stöd från Sverige via EU Emergency Re
sponse Coordination Centre (ERCC) för att 

bistå landets bekämpning av skogsbränder 
i Amazonas. I samarbete med ERCC bistod 
MSB med ett omfattande temporärt boende 
för brandsläckningspersonal. Stödet omfat
tade tältlösningar för 200 personer, kring
utrustning och stöd med vattenrening samt 
elektricitet. Stödinsatsen bidrog till att effekti
visera släckningsarbetet genom att möjliggö
ra boende för personal närmare området där 
arbetet pågick.

MSB har bistått Albanien med totalt tre 
experter via EU:s civilskyddsmekanism, efter 
den allvarliga jordbävning som drabbade 
landet under slutet av året. Experterna har 
bidragit till framtagandet av behovsbedöm
ningar och främjat en god samordning av 
hjälparbetet. MSB har även bidragit med mate
rielstöd i form av tält från Lions Sweden, 
sängar, madrasser och filtar för att underlätta 
för den drabbade befolkningen, då många 
människor förlorat sina hem. 

Internationell civil krishantering
MSB:s insatser inom området internationell 
civil krishantering har fortsatt att utvecklas 
för att förebygga och mildra konflikter och 
skapa förutsättningar för varaktig fred. MSB:s 
insatser riktar sig främst till att multilaterala 
organisationer som EU, FN och OSSE ska 

Alldeles för få personer känner till Krisinformation.se. Det ville vi ändra på genom en kampanj som syntes på bland 
annat tv och bio i slutet av 2019. Foto: Film de Liberté



35Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2019

Operativ hantering av  samhällsstörningar 

kunna utföra sina uppdrag effektivt och 
kvalificerat.

Som exempel på en EUinsats kan nämnas 
EU:s civila rådgivningsmission i Irak. MSB:s 
stöd fokuserar på områdena sjukvård och sä
kerhet med totalt fem sekonderade experter. 

MSB har lämnat stöd till FN:s fredsfräm
jande insatser som stöttar den colombianska 
fredsprocessen. Detta har skett genom att i 
samarbete med FN:s minröjningsenhet (UN
MAS) arbeta med att bygga kapacitet i landet, 
genom organisationen Humanicemos. MSB 
har tre befattningar inom organisationen som 
jobbar med kapacitetsuppbyggnad inom min
röjning och bortskaffande av spränganord
ningar, informationshantering och sjukvård. 

EU-lager
MSB har ett avtal med EUkommissionen 
om att vara strategisk lagerhållare för samtliga 
civila missioner inom den Gemensamma 
säkerhets och försvarspolitiken (GSFP). 
Lagret möjliggör för CPCC (Civilian Plan
ning and Conduct Capability) att snabbt 
kunna initiera, justera och avsluta insatser 
samt flytta materiel. En viktig komponent i 
uppdraget är ett affärssystem som möjliggör 
att få överblick över materielen som finns, 
vilket ger förutsättningar för en bättre resurs
planering och allokering. 

MSB har tillsammans med EU vidtagit ett 
flertal åtgärder för att säkerställa att lagret 
är aktivt och funktionellt. Bland annat har 
en fungerande itinfrastruktur etablerats för 
affärssystemet, och rutiner har skapats för 
beställningar. 

Resiliensinsatser 
MSB:s internationella biståndsinsatser för 
stärkt resiliens ska bidra till en effektiv han
tering av kris och katastrofrisker hos ansva
riga aktörer. Året har särskilt präglats av en 
ökad efterfrågan av myndighetssamarbeten 
framför allt inom ramen för EU:s närmande
instrument (Instrument for PreAccession 
Assistance, Twinning och Eastern Partnership). 
Dessa samarbeten möjliggör för MSB att 
nyttja expertis och kapacitet inom sitt natio
nella uppdrag i det internationella utveck
lingsbiståndet genom att stödja systermyn
digheter i andra länder.

I slutet av 2019 avslutades det treåriga 
EU-finansierade programmet Instrument 
for Preaccession Assistance Disaster Risk 
Assessment and Mapping in the Western Bal
kans and Turkey (IPA DRAM). Programmet 
har haft målsättningen att stärka mottagarlän
dernas förmåga till katastrofriskhantering på 
nationell, regional och EUnivå. Programmet 
har letts av MSB i samarbete med civil
skyddsmyndigheterna i Italien, Kroatien och 
Slovenien samt det italienska forsknings
institutet CIMA Foundation. Med stöd av 
programmet har flera länder genomfört vik
tiga lagstiftningsförändringar inom området 
för civilskydd samt stärkt sina interinstitutio
nella processer och samarbeten. Detta väntas 
ge långsiktiga och hållbara resultat.

Under året påbörjades en insats i Uganda 
till stöd för arbetet med landets flyktingsitua
tion. Till följd av bland annat flyktingkrisen i 
Sydsudan, är Uganda ett av de länder i världen 
som mottar flest flyktingar. Samtidigt som 
flyktingströmmarna innebär en påfrestning på 
samhället är Uganda ett pilotland i implemen
teringen av Comprehensive Refugee Response 
Framework (CRRF), vilket ger flyktingar 
långtgående rättigheter. Under 2019 inleddes 
ett program som underlättar implementering
en av CRRF genom att stödja arbetet med 
nationell och regional krishantering. 

Säkerhetsarbete inom ramen  
för internationella insatser 
MSB genomför ett omfattande säkerhets
arbete som stöd till den internationella 
insatsverksamheten. Arbetet bedrivs i första 
hand genom proaktivt arbete, det vill säga att 
genom analyser och samverkan med interna
tionella partners förutse vilka risker som före
ligger och därmed kunna förebygga dessa. 
Under året har ca 100 säkerhetsöversikter 
gjorts för olika insatser till stöd för besluts
fattande chefer samt utsänd personal. Vidare 
har ett antal insatsförberedande rekognosce
ringar genomförts till bland annat Irak och 
Sydsudan. Under 2019 genomfördes nio kur
ser i fältsäkerhet i medelriskmiljö, tre kurser 
i fältsäkerhet i högriskmiljö samt tre kurser 
som riktar sig till MSB:s egen insatspersonal. 
Sammanlagt har cirka 245 personer från cirka 
10 olika myndigheter utbildats under 2019.
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Mål och återrapporterings-
krav i regleringsbrevet 

Informationspåverkan

2. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska inom det egna ansvars-
området ha en god förmåga att identifiera 
och möta informationspåverkan och annan 
spridning av vilseledande information 
riktad mot Sverige. Myndigheten ska även 
genom kunskapsspridning och stöd till 
samverkan bidra till övriga bevakningsan-
svariga myndigheters och berörda aktörers 
beredskap inom området. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap ska redovisa 
genomförda åtgärder.

MSB bedömer att hotet från informations
påverkan fortsatt att öka under 2019. Ökning
en avser både mängd och komplexitet samt 
även antalet främmande makter som har för
måga och intention att bedriva informations
påverkan riktad mot demokratiska länder. 
MSB bedömer fortsatt att främmande makts 
förmåga att bedriva informationspåverkan 
utvecklas successivt och anpassas gentemot 
vidtagna åtgärder och nationella sårbarheter. 

MSB konstaterar att svenska aktörers med
vetenhet om hotet samt förmåga att identi
fiera och möta informationspåverkan varierar 
betydligt och bedömer sammanfattningsvis 
den nationella förmågan som otillräcklig. 

Under 2018 och 2019 har MSB:s åtgärder 
koncentrerats mot att skydda de svenska 
allmänna valen samt EUvalet. MSB bedömer 
att vidtagna åtgärder har bidragit till att öka 
medvetenhet, beredskap och förmåga att 
identifiera och möta informationspåverkan 
främst inom valadministrationen och inom 
nära berörda myndigheter. Den samlade 
nationella förmågan att identifiera och möta 
informationspåverkan inför och under all
männa val bedöms i nuläget som god. 

Även om förmågan i olika delar därmed har 
ökat, bedömer MSB att både den nationella 
förmågan och myndighetens egen förmåga är 
fortsatt underdimensionerad i förhållande till 
hotet. MSB konstaterar samtidigt att det fort

satt finns högt ställda förväntningar på verk
samheten såväl nationellt som internationellt.

MSB:s arbete med informationspåverkan 
enligt regleringsbrevsuppdraget sammanfattas 
nedan inom de områden MSB under 2019 
har fokuserat på.

Skydd av EU-valet
I samband med det svenska Europaparlaments
valet bedrev MSB operativt arbete för ökad 
medvetenhet, samordning och förmåga till att 
identifiera informationspåverkan riktad mot 
valet. MSB kommunicerade till allmänheten 
genom att vara tillgänglig i medier för att öka 
medvetenheten om hotet och sårbarheterna.

Efter valet kunde MSB lämna bedömning
en att det inte förekommit någon samman
hållen påverkanskampanj riktad mot valets 
genomförande.

Inför framtida val har MSB tagit fram en 
rapport som utgör en grund för en handbok 
i hur man gör risk och sårbarhetsanalys samt 
identifierar skyddsvärden för att skydda val. 

Utbildning och medvetande-
höjande åtgärder i samhället
Under året har MSB vid 24 utbildningstillfällen 
om informationspåverkan nått ut till cirka 
1 400 tjänstemän och andra aktörer. 

MSB har samarbetat med Medieinstitutet 
Fojo vid Linneuniversitet i framtagandet 
av en handbok för journalister i att möta 
informationspåverkan. FoJo har genomfört 
sammanlagt nio utbildningar inom ramen för 
projektet. 

Utifrån MSB:s inriktning och finansiering 
har två föreläsningar med experter från 
Harvard University och Försvarshögskolan 
genomförts med centrala myndigheter. Före
läsningarna syftade till att beskriva forsknings
fronten vad gäller utveckling av metoder för 
att möta informationspåverkan.

I kunskapshöjande syfte har MSB fördjupat 
relationerna med sociala medieföretag kring 
problematiken med desinformation. MSB har 
utvecklat och formaliserat samverkan med de 
huvudsakliga aktörerna för att underlätta ett 
operativt hanterande av informationspåverkan. 
Kanaler har upparbetats med Google, Twitter, 
Microsoft och Facebook.
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MSB har genom att inrikta, finansiera och 
följa upp forskning möjliggjort fortsatt veten
skaplig rapportering rörande islamistisk infor
mationspåverkan samt ökat medvetenheten om 
radikalisering och samhällshotande verksamhet 
som utmanar målen för samhällets säkerhet. 

Det har genomförts 15 övningar för 
bevakningsansvariga myndigheter där dessa 
har haft möjlighet att pröva sin förmåga att 
identifiera och möta informationspåverkan. 
Övningsserien syftade främst till att för
bereda krishanteringssystemet för Totalför
svarsövning 2020 (TFÖ 2020). Under 2019 
har MSB implementerat en modell för hur 
myndigheten ska stärka förmågan i samhället 
att identifiera och möta informationspåverkan 
fram till 2022.

Internationell samverkan  
för kunskapsutbyte och  
informationsinsamling
Under 2019 har samarbetet med Storbritan
nien utvecklats och MSB har genomfört en 
workshop om skydd av val i London. Samver
kan med USA och Singapore har underhållits 
och samverkan med Tyskland har upprättats. 

MSB har stöttat EUkommissionen i fram
tagande av en video om informationspå
verkan. Videon har spridits inom hela EU. 

I den nordiska kontexten har MSB under 
året föreläst och gett kunskapsstöd rörande 
skydd av val, påverkanskampanjer och infor
mationspåverkan till myndigheter samt andra 
aktörer i Norge, Danmark och Island. 

Operativt stöd
Under året har MSB varit involverat i stöd 
till olika aktörer vid operativ hantering av 
incidenter. Till dessa kan nämnas Skidskytte
förbundet, Polismyndigheten, Moderaterna, 
Centerpartiet och Riksdagsförvaltningen 
samt rapportering till regeringen.

Öka myndighetens egen  
operativa förmåga att identifiera 
och möta informationspåverkan
MSB följer och bedömer löpande utländsk 
informationsverksamhet som kan riktas mot 
Sverige i syfte att påverka beslutsfattare och 
svensk opinionsutveckling. 

Under 2019 har MSB stärkt och utökat sin 
analysförmåga rörande främmande makts 
aktiviteter och förmågor avseende informa
tionspåverkan.

I syfte att integrera analysen av informa
tionspåverkan med övriga potentiella hybrid
hotsföreteelser har myndigheten också 
utvecklat sina operativa arbetsformer.

Man vill helst inte kallprata i en hiss eller väntrum. Här utmanar en person hela rummet genom att måla upp ett scenario 
och få alla att tänka till – var kan man få information vid en kris? Foto: Film de Liberté
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MSB har en samordnande funktion samt en råd- och stödgivande  

roll i informationssäkerhetsarbetet. Myndigheten arbetar med att  

hantera och förebygga it-incidenter samt att utveckla och förvalta  

säkra kommunikationer. 

Samlad bedömning

MSB bedömer att resultatet för verksamhetsområde cybersäkerhet och säkra kommunikationer, 
i förhållande till uppgift enligt instruktion, är tillfredsställande. Bedömningen bygger på resultat 
från genomförda prestationer i fullgörandet av uppgiften. 

MSB ser dock att det finns fyra utvecklingsområden där samhällets förmåga behöver stärkas 
ytterligare:

• Förebygga och hantera it- incidenter.
• Höja förmågan hos organisationer som ännu inte hanterar förebyggande informationsarbete.
• Signalskydd.
• Rakel G2.

Väsentliga resultat

MSB:s arbete inom cybersäkerhet och säkra kommunikationer bedöms ha bidragit till att stärka 
informations- och cybersäkerheten i Sverige. Därigenom har MSB ökat förutsättningarna att möta 
morgondagens utmaningar inom digitalisering. MSB har:

• genom myndighetssamverkan tagit fram en grund inför inrättandet av ett nationellt  
cybersäkerhetscenter 

• genomfört utbildningsinsatser inom informationssäkerhet för kommuner, regioner och  
länsstyrelser

• tagit fram en nationell handlingsplan för informations- och cybersäkerhet tillsammans  
med SAMFI (samverkansgruppen för informationssäkerhet) 

• hanterat en ökad mängd incidentrapporter enligt NIS-direktivet (nätverk och informations-
säkerhet)

• stärkt den nationella operativa förmågan genom CERT-SE
•  deltagit i den internationella cyberförsvarsövningen Locked Shields 
•  utvecklat och stärkt robustheten i Rakel, WIS och SGSI 
•  sammankopplat Rakel med motsvarigheterna i Finland och Norge 
•  stärkt samhällets förmåga att samverka och leda genom att förbättra ledningsplatsers  

system för informationsdelning och försörjning.
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Tabell 20. Kostnad för cybersäkerhet och säkra 
kommunikationer 2019–2017, tkr

  2019 2018 2017 

Verksamhets-
kostnader

795 648 898 660 889 687

Transfereringar 102 627 99 995 91 387

Totala kostnader 898 275 998 655 981 074

Mer än hälften av kostnaderna inom verk
samhetsområdet avser Rakel. Större delen av 
skillnaden mellan åren hänför sig till avskriv
ningskostnader inom Rakelverksamheten. 
Under 2018 genomfördes även ett omfat
tande arbete med relaterade kostnader inom 
incidentrapporteringsområdet. Ökningen 
av transfereringar avser verksamheten kring 
regionala ledningsplatser.

Resultatredovisningen för cybersäkerhet 
och säkra kommunikationer presenteras 
utifrån sex delområden; förebyggande ar
bete med informations och cybersäkerhet, 
samordna samhällets informations och 
cybersäkerhet, förebygga och hantera itinci
denter, tillhandahålla säkra kommunikationer, 
utveckla och förvalta ledningsplatser samt 
internationell samverkan. 

Förebyggande arbete 
med informations-  
och cybersäkerhet

Utbildningar om  
informationssäkerhet
För att öka kunskapen om informationssäker
het har MSB genomfört utbildningsinsatser 
för kommuner, regioner och länsstyrelser. 
Utbildningarna som är både teoretiska och 
praktiska riktar sig till olika målgrupper. 

Med syftet att förmedla grunderna i in
formationssäkerhet har MSB även erbjudit 
kostnadsfri datorstödd informationssäker
hetsutbildning för användare (DISA). Under 
2019 har DISA förnyats på en ny teknisk 
plattform. Totalt har 79 organisationer 
tecknat nyttjanderättsavtal däribland flera 
av Sveriges största företag och myndigheter. 
DISA används även av flera organisationer 
via MSB:s webb.

MSB bedömer att utbildningarna medför, 
genom en ökad kunskap, att informations
säkerhet integreras ytterligare i verksamheter. 
På så sätt förbättras förutsättningarna för en 
trygg digital utveckling i samhället. 

Tabell 21. Informationssäkerhetsutbildningar 
2019–2017, antal deltagare och användare

Informationssäker-
hetsutbildningar 2019 2018 2017

Lärarledd utbildning, 
strategisk*

96 37

Webbutbildning, taktisk** 41

Webbutbildning,  
operativ

3 637

DISA via Disa.msb.se 
(användare)

*** 27 856 14 976

* Den lärarledda utbildningen genomfördes vid ett tillfälle 
2018.  
** De taktiska och operativa utbildningarna genomfördes 
första gången 2019. 
*** Saknar utfall april–september 2019 på grund av  
problem med statistikverktyget Google Analytics. 

Säkerhet i industriella  
informations- och  
styrsystem 
MSB arbetar för att öka samhällets förmåga 
att identifiera, skydda och försvåra it-attacker 
mot industriella informations och styrsystem. 

Tillsammans med Försvarsmakten och 
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) 
har MSB utvecklat en nationell cyber 
range, CRATE (Cyber Range And Training 
 Environment). CRATE är en virtuell tränings
miljö för bland annat itsystem och erbjuder 
hög realism genom simulering. Under 2019 
har CRATE utvecklats till CRATE 2.0. Platt
formen har moderniserats och gjorts mer 
flexibel. Den ger nu fler möjlighet att lära sig 
att hantera itincidenter och skapa avancerade 
övningar. 

MSB och FOI har under året utvecklat 
andra utbildningar för att öka förmågan att 
identifiera och hantera sårbarheter inom 
industriella informations och styrsystem. 
Totalt har sex utbildningar genomförts 
med sammanlagt 93 deltagare. På dessa var 
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89 män och fyra kvinnor. Organisationer 
nominerar deltagare och MSB fördelar sedan 
platserna med målet att så många organisa
tioner som möjligt deltar.

MSB har vidareutvecklat produkten ICA/
SCADA (Industrial Control System/Super
visory Control And Data Acqusition). ICA/
SCADA är enkel att installera och använda i 
en befintlig systemmiljö och skapar därmed 
goda förutsättningar för aktörer inom sam
hällsviktig verksamhet att skydda industriella 
informations och styrsystem. 

Kampanj under informations-
säkerhetsmånaden
En förutsättning för att kunna tillvarata digi
taliseringens möjligheter är att individer och 
organisationer känner sig trygga i att använda 
internet. MSB arrangerade därför tillsammans 
med Polismyndigheten en nationell informa
tionskampanj med budskapet Tänk säkert 
– gör smarta saker säkra. Kampanjen skedde 
under oktober i samband med den europeiska 
informationssäkerhetsmånaden. Syftet var att 
hjälpa individer och småföretagare att skapa 
ett säkrare internetbeteende. Kampanjens 
budskap fick stor nationell spridning tack vare 
att ett 50tal aktörer från offentlig och privat 
sektor deltog med olika aktiviteter. Utvärde

ringen visar att kampanjen har ökat medvet
enheten och höjt kunskapen om vikten av att 
skydda information på internet.

Samordna samhällets  
informations- och  
cybersäkerhet 

Nationellt cybersäkerhetscenter
Under 2019 har myndighetssamverkan mellan 
MSB, Försvarets radioanstalt (FRA), För
svarsmakten och Säkerhetspolisen fokuserat 
på förberedelserna inför inrättandet av ett 
nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC). 
MSB har samordnat myndigheternas gemen
samma svar till regeringen på hur NCSC 
kan inrättas. Myndigheterna är överens om 
att NCSC kommer att höja den nationella  
förmågan genom samordnat agerande, in
formationsdelning och kunskapsöverföring. 
NCSC kommer medföra kortare ledtider 
från identifierat angrepp till påbörjad åtgärd. 
Centret medför även bättre analyser, stärkt 
privatoffentlig samverkan, samlad nationell 
policyutveckling och effektivare användning 
av statens resurser.

Samarbetet mellan MSB, FRA, Försvars
makten och Säkerhetspolisen har genererat 

Med glimten i ögat visade vi att tekniken utvecklas och påpekade att i och med det behöver även vår medvetenhet om 
säkerhet öka. Kampanjen Tänk säkert ägde rum i oktober under infor mationssäkerhetsmånaden. Foto: Bleck Film
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förmågehöjning och synergieffekter. Under 
året har MSB därför verkat för att genom 
myndighetssamverkan snabbt få NCSC:s 
grundläggande förutsättningar på plats och 
möjliggöra de första gemensamma leveran
serna till samhällets aktörer.

Samlad informations- och  
cybersäkerhetshandlingsplan 
2019–2022
Tillsammans med SAMFImyndigheterna 
(samverkansgruppen för informationssäkerhet) 
har MSB fortsatt arbetet med att ta fram en 
samlad informations och cybersäkerhets
handlingsplan för 2019–2022. Den 1 mars 
2019 redovisades planen till regeringen. 
Arbetet med att implementera handlings
planen samt diskussion kring uppföljning 
och komplettering har förbättrat samverkan 
mellan myndigheters olika informations och 
cybersäkerhetsinsatser. Handlingsplanen har 
även medfört samverkan med externa aktörer. 

Konferensen Informations-
säkerhet för offentlig sektor
För tionde gången arrangerade MSB tillsam
mans med SAMFImyndigheterna konfe
rensen Informationssäkerhet för offentlig 
sektor. Årets konferens var fullsatt med 750 
deltagare och programmet fokuserade på ett 
integrerat informationssäkerhetsarbete inom 
organisationer och samhället som helhet. 
Utvärderingen visar att majoriteten av delta
garna uppfattar konferensen som relevant för 
omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. 

Galileosystemet
MSB är Sveriges nationella kontaktpunkt för 
Galileosystemets larmkedja. Det innebär att 
om en allvarlig säkerhetsincident inträffar 
i Galileosystemet som kan beröra Sverige 
kommer MSB att få information om detta, 
med uppgift att sända informationen vidare 
till berörda aktörer. Under året har MSB 
utvecklat den egna förmågan att ta emot och 
hantera larm som inkommer från European 
Global Navigation Satelite Systems Agency 
(GSA). MSB har löpande kontakt med GSA 
och deltar regelbundet i gemensamma möten. 

Medie- och  
etermedieberedskap
Mediernas beredskapsråd är en viktig del i 
MSB:s arbete med frågor som rör medie
beredskap. Inom rådet förs en kontinuerlig 
dialog kring medieföretagens säkerhet, be
redskap, krisledningsförmåga och samverkan. 
Arbetet har under året fortgått i liknande takt 
som föregående år. MSB har genomfört tre 
möten med mediernas beredskapsråd samt 
stärkt den särskilda etermedieberedskapen 
genom utbetalning av medel. 

Förebygga och  
hantera it-incidenter
Enligt förordning (2015:1052) om krisbered
skap och bevakningsansvariga myndighet
ers åtgärder vid höjd beredskap är statliga 
myndigheter skyldiga att rapportera allvarliga 
itincidenter till MSB.

Tabell 22. Statliga myndigheternas it-incident-
rapportering 2019–2017, antal 

2019 2018 2017

Inrapporterade  
it-incidenter

296* 297 281

* Preliminär siffra.

CERTSE (Sveriges nationella Computer 
Emergency Response Team) har som upp
gift att stödja samhället i arbetet med att 
hantera och förebygga itincidenter. Under 
2019 har CERTSE hanterat en stor mängd 
ithändelser, då inte enbart inrapporterade 
itincidenter. Exempel på vanligt förekom
mande ärenden är att bistå med rådgivning 
och stöd vid kapade epostkonton, hantering 
av skadlig kod och överbelastningsattacker. 
En annan typ av ärende är att informera och 
förvarna aktörer som använder sig av sårbar 
programvara, för att kunna avvärja angrepp. 

Vid ett flertal tillfällen under 2019 har 
CERT-SE identifierat allvarliga sårbarheter 
och kunnat ge stöd för att undvika eventuella 
angrepp. CERTSE har även samverkat inter
nationellt och varit involverat i hanteringen 
av internationella incidenter. 
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Under 2019 har MSB gett utökad återkopp
ling till statliga myndigheter på rapportering 
av allvarliga itincidenter. För att uppmärk
samma myndigheters rapporteringsskyldighet 
av itincidenter har MSB sänt brev till be
vakningsansvariga myndigheter och erbjudit 
stöd. Intresset för stöd från MSB har varit 
stort.

Enligt EUdirektivet NIS (Network and 
Information Security) ska leverantörer 
inom identifierade sektorer av samhällsvik
tig verksamhet rapportera itincidenter till 
MSB. Leverantörerna kan finnas inom privat 
och offentlig verksamhet. Även här bistår 
CERTSE med olika typer av stöd och 
har telefonjour dygnet runt. Under 2019 
rapporterades totalt 54 incidenter enligt 
NISdirektivet. 

MSB bedömer att det finns skäl att se över 
NISregleringens existerande tillämpnings
områden, och att utöka NISregleringens 
omfattning till flera sektorer samt skärpa 
kraven för näringslivet. Detta för att säker
ställa en stärkt grundförmåga och resiliens i 
samhällets utveckling av totalförsvaret.

För att stärka Sveriges operativa förmåga 
har CERTSE deltagit i och organiserat 
övningar. Under 2019 deltog Sverige, under 
ledning av CERTSE, i cyberförsvars
övningen Locked Shields, som arrangeras 
av Nato Cooperative Cyber Defence Centre of  
Excellence (CCDCOE). I övningen tilldelas 
lagen poäng utifrån hur pass väl de skyddar 
infrastruktur och kommunicerar en lägesbild. 
Sverige fick tredje högsta poäng, utav 23 
deltagande lag. 

I och med digitaliseringens snabba utveck
lingstakt behöver CERTSE kontinuerligt 
utvecklas och det är en utmaning för MSB 
att säkra att CERTSE ges tillräckliga tekniska 
resurser för att hålla jämna steg med den 
tekniska utvecklingen.

Tillhandahålla säkra  
kommunikationer

Rakel

MSB förvaltar Rakel, ett digitalt radiokom
munikationssystem som används av aktörer 
inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och 
försvar. Med Rakel kan medarbetare med 
samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert 
och effektivt i vardag, kris och vid höjd 
beredskap. 

Rakels nät med omkring 1 900 basstationer 
har en mycket hög tillgänglighet på 99,981 
procent. Rakel täcker 95 procent av Sverige 
yta (undantaget fjällvärlden) och 99,84 procent 
av Sveriges befolkning.

Intäkter för Rakel 2019 uppgår till 576 mnkr 
(557 mnkr år 2018). Årets resultat uppgår 
till ett överskott på 72 mnkr (72 mnkr år 
2018). Kostnader har även finansierats från 
anslag 2:4 Krisberedskap med 27 mnkr. 
Dessa medel avser att finansiera lägre abon
nemangskostnad för kommuner. 12 mnkr har 
finansierats från anslag 2:4 avseende mobila 
basstationer. Vid utgången av 2019 uppgår 
det balanserade överskottet till 293 mnkr. 
Överskottet behövs för att balansera framtida 
underskott och bidrar till ett ekonomiskt 
utrymme för att vidareutveckla Rakel samt 
för att skapa förutsättningar för att utveckla 
mobila tjänster.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen, 
förändrade arbetssätt och tekniska framsteg 
ställer höga krav på kommunikationstjänster 
som används inom allmän ordning, säkerhet, 
hälsa eller försvar. MSB fortsätter därför att 
utveckla Rakel, och ett regeringsbeslut rörande 
nästa generations Rakelsystem, Rakel G2, är 
ett viktigt steg i det arbetet. 

Abonnemangsutveckling 

Under 2019 tillkom ett lågt antal nya användar
organisationer, något som indikerar att de 
som bör vara aktörer i Rakel redan är det. 
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Sammankoppling av  
nordiska nät för samhällsviktig 
kommunikation
MSB har tillsammans med finska och norska 
motsvarigheterna till Rakel (Virve och Nød
net) arbetat för att sammankoppla ländernas 
nät för samhällsviktig kommunikation. I och 
med en sammankoppling finns möjlighet 
till säker och robust kommunikation över 
nationsgränser och på alla nivåer i samhället. 
En stärkt samverkan över de nordiska gräns
erna medför effektivare räddningsinsatser.

Sammankopplingen mellan finska Virve 
och Rakel har färdigställts 2019 och testats 
under försvarsövningen Nordanvind. 

Under året har ett projekt pågått med 
Finland, Norge och Sverige för att möjliggöra 
kommunikation mellan de tre ländernas nät 
för samhällsviktig kommunikation. Tjänsten 
kommer att färdigställas 2020 men samman
kopplingen testades under övningen Barents 
Rescue 2019 och tekniken fungerade utmärkt.

Antalet abonnemang för norska och finska 
användare som kan använda Rakelnätet när 
de verkar i Sverige ökade från 4 000 till 15 000 
som en följd av sammankopplingen med 
nordiska näten. 

Räddningstjänstkampanjen
Mot bakgrund av skogsbränderna 2018 kon
staterade MSB att det fanns ett behov av stöd 
i hur man använder Rakel effektivt i alla situa
tioner. Därför inledde MSB en kampanj under 
2019 gentemot Sveriges räddningstjänster. 

För att rusta räddningstjänsterna väl inför 
sommarens eventuella bränder nådde MSB ut 

till majoriteten av räddningstjänsterna innan 
sommaren. MSB bedömer att kampanjen 
har varit uppskattad och räddningstjänsterna 
har fått rätt stöd för att effektivisera Rakel
användningen.

Mobila basstationer
Från och med sommaren 2019 har MSB nu 
nio mobila basstationer att tillgå, detta då 
förstärkningsresurserna avseende tillfällig 
nätförstärkning behövde kompletteras med 
alternativ. Basstationerna utvecklades på 
MSB:s eget initiativ och ska främst användas 
vid större händelser och kriser för att för
stärka Rakelsystemet. De är utplacerade på 
strategiska platser runt om i landet och kan 
transporteras med exempelvis bandvagn, 
personbil eller helikopter. Basstationerna kan 
snabbt tas i drift efter utplacering. 

I och med utvecklingen av mobila bassta
tioner stärker MSB sin kapacitet genom ökad 
förmåga att förstärka nätet vid extraordinära 
händelser. Samhällsviktiga aktörer kan därmed 
utföra sina uppdrag effektivare och säkerställa 
trygghet. 

WIS
MSB förvaltar tjänsten WIS, ett nationellt 
webbaserat informationssystem som stöttar 
krishanterande organisationer genom möjlig
heten att dela information och upprätthålla 
lägesbilder. Användandet av WIS fortsätter 
att öka och under 2019 har framförallt fler 
kommunala och privata bolag samt frivillig
organisationer anslutit sig. Under året har 
WIS utökats med visualiseringar för läges

Tabell 23. Rakelabonnemang och intäktsutveckling 2019–2017

Kundgrupp
Abonnemang 

2019 (antal) 
Abonnemang 

2018 (antal)
Abonnemang 

2017 (antal)
Intäkter 

2019 (tkr)
Intäkter 

2018 (tkr)
Intäkter 2017 

(tkr)

Statliga myndigheter  55 745  52 630  51 513 -406 704 -398 302 -375 815

Kommuner  11 344  11 170  10 634 -73 350 -70 796 -68 614

Regioner  5 222  4 453  4 015 -43 026 -35 463 -35 616

Övriga kunder  6 314  5 986  5 665 -53 991 -51 844 -50 995

Summa  78 625  74 239  71 827 -577 071 -556 405 -531 040

* I tidigare årsredovisningar har de totala intäkterna för Rakel redovisats. Nu har uppgifterna i tabellen avgränsats till 
intäkter för abonnemang inklusive MSB:s egna abonnemang. Jämförelsevärdena för 2017 och 2018 har korrigerats 
enligt samma princip.
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bilder, och infrastrukturarbete har påbörjats 
för att öka robustheten i och med nya krav 
från totalförsvaret.

Tabell 24. WIS-anslutningar 2019–2017, antal

Kundgrupp 2019 2018 2017

Kommuner 290 290 288

Länsstyrelser 21 21 21

Regioner 20 20 20

Samverksansvariga 
centrala myndigheter

24 24 24

Utländska aktörer 5 5 5

Övriga aktörer 253 219 194

Totalt 613 579 522*

* Korrigerat jämförelsevärdet från tidigare årsredovisningar.

SGSI

MSB förvaltar även Swedish Government 
Secure Intranet (SGSI), ett avgiftsfinansierat 
krypterat myndighetsnät som används för 
att utbyta information mellan myndigheter 
i Sverige och i Europa på ett säkert sätt. 
Vid utgången av 2019 fanns det 40 anslutna 
myndigheter till SGSI och dialog pågår med 
ytterligare myndigheter som har visat intresse 
för att ansluta sig. 

Under 2019 har MSB förbättrat strukturen 
av SGSI. Grundtjänsten i SGSI erbjuds nu 
i olika nivåer avseende tillgänglighet och 
kapacitet och kan kompletteras med tilläggs
tjänster som till exempel videokonferens och 
epost service. 

MSB ser att intresset för att ansluta sig till 
SGSI fortsätter att öka då många myndig
heter inser att de behöver ha ett säkert kom
munikationsalternativ som är oberoende av 
internet. Från 2019 erbjuder MSB SGSI även 
till kommuner och regioner, och MSB stöttar 
intresserade med information. 

Signalskydd
Enligt förordning (2015:1053) om totalför
svar och höjd beredskap beslutar MSB vilka 
övriga aktörer som ska ha säkra krypto
grafiska funktioner förutom de som är redan 

är nämnda i förordningen. I och med ny 
säkerhetsskyddslagstiftning och uppbyggnad 
av totalförsvaret har antalet beslut och tilldel
ningar från MSB avseende kryptografiska 
funktioner ökat. Tillsammans med Försvars
makten har MSB under året ansvarat för 
planeringen inför användning av säkra krypto
grafiska funktioner under Totalförsvars-
övningen 2020 (TFÖ 2020). 

MSB har som ett stöd till civila aktörer 
inom totalförsvaret och civila signalskydds
organisationer publicerat en webbutbildning 
i säkerhetsskydd avseende hantering av 
handlingar med säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter.

MSB har under 2019 arrangerat ett civilt 
signalskyddsmöte för ett 80tal aktörer i syfte 
att stärka samverkan med civila aktörer som 
använder signalskydd. 

MSB har medverkat i länsstyrelsernas projekt 
Säkra kommunikationer, för etablering av 
signalskyddsförmåga på regional och lokal 
nivå. Projektet syftar till att möjliggöra kom
munikation av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter mellan kommuner och regioner 
med hjälp av säkra kryptografiska funktioner.

Under året har behovsanalyser över fram
tida signalskyddsbehov genomförts med 
beaktande av ny säkerhetsskyddslagstiftning, 
detta avseende säkra sambandsmöjligheter 
för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 
Dragna slutsatser utifrån dessa analyser visar 
tillsammans med utvecklingen inom ramen 
för totalförsvarsplaneringen på ökat behov av 
signalskydd vilket medför att arbetet kommer 
behöva intensifieras kommande år.

Utveckla och förvalta  
ledningsplatser 
MSB ansvarar för drift och förvaltning av 
länsstyrelsernas ledningsplatser. Under året 
har myndigheten uppgraderat och moderni
serat ledningsplatser vid 14 länsstyrelser. 

Ledningsplatser och system för informa
tionsdelning är viktiga för aktörers förmåga 
att leda och samverka vid olyckor, samhälls
störningar och höjd beredskap. MSB stödjer 
kommuner, regioner, länsstyrelser och myn
digheter genom rådgivning och  delfinansiering 
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med medel från krisberedskapsanslaget. 
Under 2019 har stöd förmedlats till sam
verkanscentraler, räddningscentraler och 
övriga ledningsplatser. 

I och med framfart inom totalförsvars
planeringen har behovet av ökad lednings
förmåga och tillgång till ledningsplatser 
framkommit. Därmed har behovet av stöd 
från MSB i utveckling av ledningsförmåga 
ökat i jämförelse med föregående år.

Det stöd som givits 2019 har förbättrat 
förmågan att leda och samverka på lokal nivå 
för cirka 40 kommunledningar och 10 kom
munala räddningstjänster, på regional nivå 
vid fem regioner samt på central nivå vid fem 
bevakningsansvariga myndigheter. 

Internationell samverkan
MSB samverkar internationellt inom en rad 
områden för att öka den nationella förmågan 
inom informations och cybersäkerhet. 
Under 2019 har MSB fortsatt att utveckla 
samarbetet med finländska Försörjnings-
beredskapscentralen och finska Cybersäker
hetscentret. I syfte att identifiera framtida 
samarbetsområden har arbete påbörjats med 
att kartlägga och analysera cybersäkerhets
förmågor inom energisektorn i Sverige och 
Finland. 

Under 2019 har MSB haft som målsätt
ning att utöka det bilaterala samarbetet med 
USA. Under 2019 har dialog påbörjats med 
Department of  Homeland Security (DHS) 
om att bidra till en utlysning kring artificiell 
intelligens och cybersäkerhet. Målet är att ut
lysningen ska lanseras under våren 2020, med 
projektstart ett år senare. En viktig grund för 
samarbetet mellan Sverige och USA inom 
området samhällsskydd och beredskap är 
avtalet om samarbete kring forsknings och 
utvecklingsfrågor, vilket har ett särskilt projekt
avtal med inriktning på informationssäkerhets
forskning.

MSB har deltagit på internationella möten 
för att påverka utvecklingen av standardise
ringar inom itsäkerhetsområdet. MSB deltar 
ofta på dessa möten tillsammans med För
svarets materielverk, vilket även skapar tätare 
samarbete på svensk nivå.

Kampanjen Tänk säkert ägde rum i oktober under infor-
mationssäkerhetsmånaden. Foto: Bleck Film
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Beredskap för kriser och krig

MSB arbetar för att samhället ska vara motståndskraftigt och förberett  

för kriser och krig. Utvecklingsbehov identifieras genom analyser av  

samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser samt förbereda  

för höjd beredskap. 

Samlad bedömning

MSB bedömer att resultatet för verksamhetsområde beredskap för kriser och krig, i förhållande till 
uppgift enligt instruktion, är tillfredsställande. Bedömningen bygger på resultat från genomförda 
prestationer i fullgörandet av uppgiften. 

Väsentliga resultat

MSB:s arbete med beredskap för kriser och krig bedöms ha bidragit till att utvecklingen av  
civilt försvar har gått från kunskapshöjande aktiviteter till konkreta åtgärder som bidrar till ökad 
motståndskraft för individer och organisationer. MSB har;

• tillsammans med Försvarsmakten tagit fram planeringsanvisningar för det civila försvaret 
• finansierat utvecklingsprojekt som stärker beredskapen för kriser och krig, och fastställt en  

ny tvåårig inriktning för krisberedskapsanslaget med tydlig koppling till nationella risk- och 
förmågebedömningen i syfte att driva på utvecklingen och åtgärda allvarliga brister

• gett uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer, som har genomfört uppdrag  
för att stärka beredskapen för kriser och krig, och arbetat strategiskt tillsammans med  
organisationerna för att stötta och rusta dem för att möta kommande behov

• lanserat stödverktyg för att utveckla krisberedskap och säkra att samhället kan fungera  
under höjd beredskap, bland annat ett omfattande stödpaket för kontinuitetshantering samt 
stöd för krigsorganisation och krigsplacering för regioner och kommuner

• arbetat tillsammans med Försvarsmakten med att konkretisera planering och implementering 
av Totalförsvarsövning 2020 och under 2019 påbörjades en av delövningarna

• tagit fram en ny forskningsstrategi för att stärka kunskapsutveckling inom området  
samhällsskydd och beredskap

• tillsammans med Polismyndigheten tagit fram kunskapshöjande material inom området  
säkerhet i offentliga miljöer

• anordnat kampanjen Krisberedskapsveckan, som har stärkt individens motståndskraft  
inför kriser och krig

• stått värd för övningen Barents Rescue, som utvecklade förmågeinventering och rutiner  
för begäran av internationellt stöd.
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Tabell 25. Kostnad för beredskap för kriser och 
krig 2019–2017, tkr

2019 2018 2017

Verksamhets-
kostnader

316 125 230 658 191 255

Transfereringar 1 038 859 951 828 928 956

Totala  
kostnader

1 354 984 1 182 486 1 120 211

Verksamhetsområdet har tillförts medel 
som möjliggjort satsningar inom framför 
allt civilt försvar, men till del även klimat, 
säkerhet i offentlig miljö och riskkommuni
kation. Regeringens ökade anslagstilldelning 
för civilt försvar redan år 2018, har bland 
annat inneburit ökade personalkostnader i 
och med nyanställningar för att omhänderta 
de nya uppgifterna kopplat till civilt försvar. 
Ökningen för transfereringar är bland annat 
resultatet av ett arbete för att bidragsmotta
garna i högre grad ska nyttja tilldelade medel. 

Resultatredovisningen för verksamhets
område beredskap för kriser och krig pre
senteras utifrån fyra delområden; analysera 
och utvärdera, inrikta och finansiera, stöd till 
aktörer samt övning

Analysera och utvärdera

Nationell risk- och  
förmågebedömning

Årets nationella risk och förmågebedömning 
(NRFB) redovisades under våren till reger
ingen. NRFB är ett strategiskt underlag för 
att inrikta och utveckla krisberedskap och 
civilt försvar. Bedömningen ger bilder av de 
sårbarheter samt hot och risker som anses 
särskilt allvarliga för samhällets krisberedskap 
och hur planeringen av civilt försvar utvecklas. 
NRFB inkluderar även rekommendationer 
från MSB på vidare åtgärder för ökad be
redskap. 

I NRFB 2019 gör MSB den samlade be
dömningen att Sveriges förmåga att motstå 
och hantera kriser och krig är eftersatt. Statlig 
styrning behöver tydligare prioritera säkerhet 

och motståndskraft, och arbetet behöver 
präglas av långsiktighet. MSB bedömer att 
regeringen behöver prioritera fyra särskilda 
utmaningar: 

• Samhället behöver kraftsamla för att 
möta hoten mot demokratin. 

• Omfattande satsningar behövs för att 
göra samhället mer robust. 

• Gapet mellan digitaliseringen och  
informations och cybersäkerheten 
behöver slutas. 

• De strukturella förutsättningarna för 
samhällets krisberedskap och ett starkt 
civilt försvar behöver komma på plats.

Inrikta och finansiera

Planeringsmodell  
och planeringsinriktning  
för civilt försvar
MSB har arbetat vidare utifrån den modell 
för en sammanhängande planering av det 
civila försvaret som redovisades till reger
ingen i februari 2019. Tillsammans med 
Försvarsmakten har MSB spridit kunskap om 
modellen i syfte att få till ett sammanhållet, 
känt och effektivt planeringssystem för total
försvaret och dess utveckling. 

Planeringsinriktning för det civila försvaret 
färdigställdes och redovisades också till reger
ingen i februari 2019. Planeringsinriktningen 
innehåller gemensamma planeringsförutsätt
ningar och dimensionerande utgångspunkter. 
Under året har arbetet resulterat i att struktu
ren och modellen för en sammanhängande 
planering ytterligare har förankrats hos 
berörda aktörer. MSB och Försvarsmakten 
utgår från modellen i sin planering av gemen
samma aktiviteter, exempelvis avseende kom
mande grundsyn. MSB bedömer även att det 
arbete som genomförs av berörda myndigheter 
i enlighet med regeringens uppdrag som 
utfärdades den 11 juli 2019, ligger väl i linje 
med modellens syfte och intentioner.
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Finansiellt stöd till myndigheters 
utvecklingsprojekt inom  
krisberedskap och civilt försvar
Under 2019 har MSB betalat ut 204 mnkr 
från krisberedskapsanslaget (anslag 2:4) till 
22 centrala myndigheter. Utbetalade medel 
har gått till sammanlagt 86 utvecklingsprojekt 
och fördelning av medel har skett i enlighet 
MSB:s inriktning för projektmedlen.

Utvecklingsprojekten har bidragit till att 
förebygga och hantera allvarliga kriser samt 
att skapa och vidmakthålla en grundläggande 
civil försvarsförmåga. MSB:s projektuppfölj
ning visar att projekten i flera fall kommit till 
nytta vid inträffade händelser redan under 
2019. Till exempel uppger Livsmedelsverket 
att i samband med en förmodad förgiftning 
på en skola på Lidingö i Stockholm användes 
en metod som tagits fram i ett projekt finan
sierat med anslag 2:4. Projektet avser expert 
och analysstöd för förutsättningslös identifie
ring av hälsofaror i vatten. Händelseförlopp 
och symptom var mycket oklara, och det be
slutades att göra en förutsättningslös analys 
för främmande kemiska ämnen med samma 
teknik och tillvägagångssätt som utvecklats 
och vidareutvecklats inom projektet för att 
göra analyser vid händelsen. Inga främmande 
kemiska ämnen kunde dock påvisas.

Ett annat utvecklingsprojekt som bidragit 
till ökad förmåga avser Jordbruksverkets ut
vecklingsprojekt Mobil förbränningsanlägg
ning. Anläggningen fördubblar förmågan att 
hantera smittförande material vid utbrott av 
smittsamma djursjukdomar och högrisksjuk
domar på människor. 

En viktig prioritering utifrån MSB:s inrikt
ning är att centrala myndigheter och läns
styrelser beviljas medel från anslag 2:4 för att 
både kunna förbereda och delta i TFÖ 2020. 

En tendens rörande tilldelade medel är att 
de i högre utsträckning går till utvecklings
projekt med investeringar i konkreta bered
skapshöjande åtgärder, som ökar Sveriges 
samlade beredskap. Under 2019 har MSB 
utvecklat inriktningen för anslag 2:4 till att 
tydliggöra vilka åtgärder MSB anser kan vid
tas med finansiering av anslaget. Inriktningen 
avser 2020–2021 och bygger på NRFB.

Under året har samtliga länsstyrelser startat 
upp nya fyraåriga projekt, vilka främst syftar 
till att stödja kommuner och regioner i deras 
arbete med att genomföra uppgifter som finns 
i överenskommelser som tecknats mellan 
MSB och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Länsstyrelserna har även beviljats 
medel från anslaget för större investeringar 
och övningar.

Under 2019 gjorde MSB en satsning för att öka kunskapen om Frivilliga försvarsorganisationer hos aktörer inom kris-
beredskap och civilt försvar. Foto: Slutet är nära
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Totalt har kommuner fått ersättning med 
290 mnkr enligt lagen (2006:544) om kom
muners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) samt 100 mnkr för att stär
ka arbetet med civilt försvar. Regioner har fått 
ersättning enligt LEH med 31 mnkr och 30 
mnkr för att stärka arbetet med civilt försvar.

Forskningsstrategi 
Under 2019 har MSB lanserat en ny forsk
ningsstrategi. Den tydliggör att forskning ska 
generera efterfrågad kunskap, som i sin tur 
används för att stärka förmågan inom sam
hällsskydd och beredskap. Forskningsstrategin 
höjer därför ambitionsnivån gällande uppfölj
ning av forskningsresultat.

Under året har MSB utfört flera tematiska 
forskningsutlysningar samt en ny typ av 
utlysning för att föra forskningen närmare 
samhällsnyttan, genom samarbeten mellan 
forskare och praktiskt verksamma aktörer. 

CBRNE samordning 
CBRNE är den internationella förkortningen 
för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear 
and Explosive och används vid beskrivning 
av verksamhet inom området skadliga kemi
kalier, allvarliga smittämnen, radioaktiva 
ämnen, och explosiva ämnen. MSB förvaltar 
en aktörsgemensam CBRNEstrategi och 
har under 2019 arrangerat två möten med 
ett hundratal aktörer i syfte att höja Sveriges 
CBRNEförmåga. Under 2019 enades även 
de nordiska länderna om en gemensam 
handlingsplan för fortsatt förmågeutveckling 
inom CBRNEområdet. 

Uppdragsersättning  
till ideella organisationer
MSB har under året gett uppdragsersättning 
motsvarande 33 mnkr till tio ideella organisa
tioner (varav fyra frivilliga försvarsorganisa
tioner). På MSB:s uppdrag har dessa genom
fört utbildningsinsatser för att öka individens 
förmåga att förebygga och hantera olyckor, 
allvarliga händelser och kriser. Under året har 
utbildningssatsningarna inom vattensäkerhet 
särskilt riktat sig till icke simkunniga barn i 
grundskoleåldern. 

Utbildningarna har också handlat om att 
höja allmänhetens förmåga att kunna utföra 
första hjälpen och hjärt och lungräddning 
(HLR) och att förebygga och agera vid bränder 
i bostad och skola. Det har även genomförts 
uppsökande brandsäkerhetsutbildningar för 
målgrupper som bedömts ha behov av insat
ser, exempelvis SFIutbildningar, asylboenden 
och samlingslokaler för föreningar. Under 
2019 har cirka 170 000 personer informerats 
och utbildats och stärkt sin egen förmåga 
att vara en resurs för sig och andra i en kris. 
MSB bedömer att tilldelade medel har ökat 
individens förmåga att förebygga och hantera 
olyckor, allvarliga händelser och kriser.

Under året har en ny inriktning tagits fram 
för en ny uppdragsperiod, 2020–2023, av 
ersättningen. Med inriktningen som styrdo
kument har utlysning av nya uppdrag genom
förts och beretts inför 2020.

Uppdragsersättning till frivilliga 
försvarsorganisationer
MSB har under året gett uppdragsersättning 
till 16 frivilliga försvarsorganisationer om 
63 mnkr. Efter justering för slutreglering av 
oförbrukade medel från föregående år och 
avbetalning av en tidigare skuld är nettout
betalningen 53 mnkr för 2019. På MSB:s 
uppdrag har dessa genomfört insatser i syfte 
att öka samhällets samlade förmåga för kris
beredskap och civilt försvar. 

MSB har gjort särskilda satsningar på de fri
villiga försvarsorganisationerna för att stärka 
och rusta dem för att möta kommande behov. 
Det handlar om inköp av utrustning, utbild
ning inom säkerhetsskydd och totalförsvar 
samt stöd till deltagande i TFÖ 2020. MSB 
har även verkat för att öka samverkan mellan 
offentliga aktörer och organisationerna. Syftet 
är att lyfta fram organisationerna som en vik
tig del av totalförsvaret och ge praktiska råd 
om hur de kan bidra på bästa sätt.

Stöd till aktörer
Under 2019 har MSB lanserat ett flertal stöd 
för aktörers arbete med krisberedskap och 
civilt försvar. En huvuduppgift för MSB är att 
ge stöd i planeringsarbetet för höjd beredskap. 



50 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2019

Beredskap för kriser och krig

Krigsorganisation  
och krigsplacering
För att samhället ska fungera under höjd 
beredskap har MSB tillsammans med andra 
aktörer tagit fram vägledningar för kommuners 
och regioners arbete med krigsorganisation 
och krigsplacering. Målet med vägledningarna 
är att aktörerna ska använda dem i sitt arbete 
med att skapa en krigsorganisation, bemanna 
den och krigsplacera sin personal. Efter 
publiceringen anordnades en utbildning för 
länsstyrelser och Socialstyrelsen som en för
beredelse för att de ska kunna stödja kom
munerna och regionerna i deras arbete. 

Stöd till samhällsviktiga  
verksamheter 
Under året har MSB lanserat en ny vägledning 
för identifiering av samhällsviktig verksamhet 
och utbildat flertalet länsstyrelser kring denna 
metodik. MSB har även lanserat en verktygs
låda för arbetet. Den innehåller bland annat 
en lathund, olika presentationer, faktablad, 
workshopupplägg, dokumentationsmallar och 
övrigt stödmaterial för arbetet.

Vägledningen och verktygslådan vänder sig 
till offentliga och privata aktörer som äger 
eller bedriver samhällsviktig verksamhet. 
Genom att skapa en ökad förmåga i samhället 
att upprätthålla samhällsviktig verksamhet 
oavsett vad som inträffar leder det i sin tur 
till att samhällets funktionalitet stärks vid 
olika typer av samhällsstörningar. MSB har 
också genomfört en mötesplats för kontinu
itetshantering och två kurser i att identifiera 
och upprätthålla samhällsviktig verksamhet. 

Som en del av en överenskommelse om 
kommuners krisberedskap 2019–2022, har 
MSB utvecklat en vägledning för utvärde
ring av kommuners hantering av inträffade 
händelser. 

Stöd för ökad säkerhet  
i offentliga miljöer
MSB samordnar offentliga aktörers arbete 
för ökad säkerhet i offentliga miljöer. Arbetet 
syftar även till att höja allmänhetens medve
tenhet. Under året har MSB tillsammans med 
Polismyndigheten tagit fram:

• en grundvägledning om säkerhet i 
 offentlig miljö

• en film (Fly, sök skydd, larma!) som 
ger råd om hur enskilda ska agera vid 
väpnade attacker

• ett utbildningsprogram för att höja 
 kunskap och förmåga mot terrorism.

Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar
Metodstödet Gemensamma grunder för sam
verkan och ledning som ges ut av MSB har 
uppdateras i och med utvecklingen kopplat 
till civilt försvar, enhetligt ledningssystem för 
kommunal räddningstjänst och erfarenheter 
från större händelser under de gångna åren. 

Samlat stöd för  
enskildas beredskap
I början av året gjorde MSB en uppföljande 
undersökning av vilken effekt broschyren Om 
krisen eller kriget kommer har haft på indivi
dens motståndskraft inför kris och krig. Under
sökningen visade bland annat att 63 procent 
av de som läst broschyren har börjat reflek
tera kring hur de skulle klara vardagen vid en 
samhällskris eller vid krig. 44 procent har gjort 
något konkret som en följd av broschyren. 

Inom ramen för arbetet med att stärka 
individens motståndskraft inför kriser och 
krig har MSB genomfört kampanjen Kris
beredskapsveckan. MSB bedömer att vid det 
här laget är kampanjen väletablerad hos flera 
olika samhällsaktörer. I årets kampanj deltog 
drygt 180 kommuner och kampanjen fick bra 
genomslag i media, inte minst i lokalradion. 
Kampanjen är nu väletablerad hos flera olika 
samhällsaktörer.

Geodata och geografiska  
informationssystem (GIS) 
MSB har under året vidareutvecklat GIS, 
vilket är ett stöd som kan efterfrågas av MSB 
för att säkerställa tillgång till olika typer av 
geografiska analyser. När det finns behov 
av kartsstöd kan nu Lantmäteriets Geocell 
aktiveras via MSB:s Tjänsteman i bered
skap. MSB har även genomfört ett utveck
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lingsseminarium kring geodata tillsammans 
med Lantmäteriverket, Försvarsmakten och 
Polismyndigheten. MSB bedömer att arbetet 
stärkt förmågan att hjälpa aktörer som har 
ett ansvar att hantera samhällsstörningar med 
GISkompetens.

Standardisering
MSB är en aktiv myndighet inom standardi
sering på nationell nivå, EUnivå och interna
tionell nivå. Arbetet med standardisering ökar 
möjligheterna till samverkan inom samhälls
skydd och beredskap och underlättar för lik
värdighet i det svenska arbetet. Inom ramen 
för MSB:s uppdrag deltar myndigheten i ett 
20tal kommittéer vid Sveriges standardise
ringsorganisation (SIS). Sedan 2015 har MSB 
haft ordförandeskapet för den internationella 
ISOkommittén för säkerhet och resiliens 
(ISO/TC292). Inom ramen för det svenska 
ordförandeskapet arrangerade SIS och MSB 
under 2019 ett internationellt standardise
ringsmöte för ISO/TC292 i Bangkok med 
150 delegater från ett 30tal länder.

Övning
Övningsarbetet har under 2019 utgått från 
den aktörsgemensamma övningsinriktningen 
2018–2021. Inriktningen gäller för tvärsekto
riella övningar på nationell och regional nivå, 
samt för EUövningar och internationella 
övningar där svenska aktörer deltar. MSB 
bedömer att inriktningen har bidragit till en 
mer effektiv och sammanhållen övningsverk
samhet inom krisberedskap och civilt försvar. 

För att stödja samordningen av ett gemen
samt övningsarbete driver MSB det nationella 
forumet för inriktning och samordning av 
övningar (NAFS), där två möten har hållits 
under 2019. Forumet består av representanter 
för myndigheter som omfattas av krisbered
skapsförordningen. Även Försvarsmakten, 
Lantmäteriet, SOS Alarm, SKR samt Sveriges 
Radio är representerade. Under året har MSB 
tagit fram en analysrapport från aktörers 
övningsutvärderingar. Rapporten blir ett 
centralt underlag för strategisk inriktning av 
övningsverksamheten kommande år.

Under 2019 har MSB lämnat stöd, i form 

av teknik, metod och personal, till myndig
heter och länsstyrelser inför genomförande 
av samverkansövningar. MSB har enligt 
överenskommelser tagit fram övningsstöd för 
kommun och regionstyrelser att leda under 
höjd beredskap. Vidare har MSB tagit fram 
en vägledning för kommuners utbildnings 
och övningsplan.

Totalförsvarsövning 2020 
Under 2019 har MSB, tillsammans med För
svarsmakten, arbetat vidare med planeringen 
för Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020). 
Övningen som är mycket resurskrävande 
är den första större totalförsvarsövningen 
på över 30 år och syftar till att utveckla och 
pröva samhällets förmåga att tillsammans 
skydda samhällsviktiga funktioner, värna 
civilbefolkningen och försvara landet mot 
väpnat angrepp. 

Genom arbetet utvecklar MSB kunskap 
och förmåga hos privata och offentliga aktörer. 
Arbetet syftar också till att höja medveten
heten och kunskapen hos allmänheten. I 
planeringen av övningen har planeringskon
ferenser genomförts med samtliga deltagande 
aktörer. Under 2019 har ett övningskoncept 
med fyra övningsaktiviteter tagits fram, med 
olika målgrupper och krav på förmågenivå. 
Den första övningsaktiviteten i TFÖ 2020 
startade i november 2019.

Barents Rescue 19
Barentsregionen utgör de nordligaste land
områdena i Sverige, Norge, Finland och 
Ryssland. Barents Rescue, en civil internatio
nell krishanteringsövning, initierades och ge
nomfördes för första gången i Sverige 2001. 
Från och med 2019 genomförs övningen vart 
tredje år, inom ramen för Barents avtalet. De 
fyra länderna turas om att arrangera övningen. 

Övningens inriktning har skiftat från att 
fokusera på storskaliga fältövningar till att 
fokusera mer på själva inlärningsperspektivet. 
Under 2019 har Sverige, genom MSB, stått 
värd för Barents Rescue och därmed prövat 
ett nytt koncept med en rad kunskapshöjan
de aktiviteter under en veckas tid, en så kallad 
Event Week. Event Week skedde den 23–27 
september i Kiruna och föregicks av en alar
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meringsövning den 28–30 augusti som även 
den utgjorde en del av Barents Rescue 2019.

Barents Rescue 2019 omfattade, i enlighet 
med Barentsavtalet, alarmeringskedjan, det vill 
säga att begära internationellt stöd, att ta emot 
internationellt stöd, att leda internationell 
insats i fält och att avsluta insats. Övningen 
bidrog till att identifiera flera utvecklingsom-
råden som är generiska för att utveckla värd
landsstödet för krisberedskapen vilket utgör 
grunden för det civila försvaret. För framtiden 
behövs bland annat ett större deltagande med 
kompetenser som berörs vid en verklig hän
delse när internationellt stöd tas emot. 

Pågående 
regeringsuppdrag

Planeringsanvisningar för  
civilt försvar

Enligt regeringsuppdrag (Ju2015/09669/
SSK) ska MSB årligen redovisa, antingen 
som en del av årsredovisningen eller vid 
samma tidpunkt som årsredovisningen, 
planeringsarbetet inom det egna ansvars-
området för det civila försvaret.

I årsredovisningen för 2019 återfinns en sam
manfattning utifrån MSB:s egen beskrivning 
av myndighetens fyra roller i totalförsvarsar
betet, för mer ingående information hänvisas 
till myndighetens separata redovisning om 
civilt försvar.

MSB ska tillsammans med  
Försvarsmakten främja och 
utveckla en sammanhängande 
planering för totalförsvaret
Sedan 2015 har MSB och Försvarsmakten 
arbetat intensivt med att återuppta den sam
manhängande planeringen för totalförsvaret. 
På regeringens uppdrag har myndigheterna 
bland annat tagit fram förslag till en gemen
sam grundsyn, redovisat hur Försvarsmaktens 
behov av stöd från bevakningsansvariga myn
digheter kan tillgodoses, tagit fram en plane
ringsinriktning för det civila försvaret, samt på 

olika sätt verkat till stöd för att öka berörda 
aktörers förmåga. Tillsammans med Försvars
makten har MSB spridit kunskap och förankrat 
framtagen planeringsmodell i syfte att få till ett 
sammanhållet, känt och effektivt planeringssys
tem för totalförsvaret och dess utveckling. 

Utöver löpande arbete har MSB gjort 
särskilda satsningar på de frivilliga försvars
organisationerna utifrån de övergripande 
målsättningarna i den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen 2016–2020. MSB 
har även arbetat vidare med planeringen för 
Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020).

Under 2019 har MSB deltagit i utbildningar 
och som föredragshållare i flera möten och 
konferenser, såsom regionala totalförsvar
skonferenser och krisaktörsdagar. Myndig
heten har även genomfört chefsmöten och 
planeringskonferenser tillsammans med 
Försvarsmakten. 

MSB ska praktiskt och  
åtgärdsinriktat stödja aktörer 
i arbetet med att genomföra 
den politiska inriktningen
MSB har tillsammans med Försvarsmak
ten, Rekryteringsmyndigheten och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram 
två vägledningar om krigsplacering och krig
sorganisation. Målgrupperna är kommuner 
och regioner. Under året genomfördes den 
nationella kampanjen Krisberedskapsveckan. 
MSB har även inlett ett särskilt arbete med 
att producera en film som en uppföljning av 
broschyren Om krisen eller kriget kommer. 
Ett stort antal av de projekt som har beviljats 
medel från anslag 2:4 Krisberedskap fokuse
rar på beredskapsåtgärder och bedöms öka 
samhällets samlade förmåga. MSB har även 
förtydligat inriktningen för anslaget så att den 
har en tydlig koppling till nationella risk och 
förmågebedömningen. Stöd i arbetet med 
ledningsplatser har givits löpande under året 
till lokal, regional och central nivå och under 
2019 har ett projekt för mobila ledningsplat
ser startats. Därutöver fortgår MSB:s arbete 
med att identifiera anläggningar vars mark- 
och vattenområde kan vara av riksintresse för 
totalförsvarets civila del. MSB:s arbete med 
försörjningsberedskap har under året bland 
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annat omfattat stöd i kontinuitetshantering 
och samhällsviktig verksamhet, samverkan 
med näringslivet, personalförsörjning, och 
stöd i risk och sårbarhetsanalyser. MSB har 
under året lanserat en ny vägledning för iden
tifiering av samhällsviktig verksamhet och 
en verktygslåda, samt utbildat länsstyrelser i 
denna metodik. Under 2019 har MSB även 
slutfört en studie som analyserar förhållandet 
mellan jämställdhet och totalförsvar. 

MSB ska inom ramen för sina 
särskilda ansvarsområden  
planera för höjd beredskap
MSB har under året tagit fram förslag till 
en inriktning för att utveckla och stärka ett 
befolkningsskydd som svarar mot nutida be
hov. Vidare har arbetet med förbättringar för 
utomhusvarningssystemet fortsatt. Därutöver 
har MSB genomfört omkring 2000 kontroller 
av skyddsrum, arbetat med certifiering av 
skydds rumssakkunniga, skyddsrumsleve
rantörer och komponenttillverkning, samt 
genomfört utbildning. Under 2019 lanserades 
också tjänsten Rakel sekretess, som möjlig
gör för aktörerna att kunna dela information 
med en hög skyddsnivå. Sammankopplingen 
mellan de finska och svenska näten för 
samhällsviktig kommunikation (Rakel och 
Virve) har under året färdigställts och flera 
nya kunder har anslutit sig till SGSI (Swedish 
Government Secure Intranet är en avgifts

finansierad kommunikationstjänst för säker 
kommunikation mellan myndigheter i Sverige 
och i Europa). Under 2019 har MSB, För
svarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten 
och Säkerhetspolisen fördjupat myndighets
samverkan sinsemellan kring förberedelserna 
inför inrättandet av ett nationellt cybersäker
hetscenter. Under 2019 har MSB utvecklat 
sitt arbete ytterligare utifrån NISregleringen 
(nätverk och informationssäkerhet). MSB 
har fortsatt arbetet med att stärka cyber
säkerheten i cyberfysiska system, det vill 
säga industriella styrsystem och olika typer 
av uppkopplade system (Internet of  Things). 

MSB ska planera för att under 
höjd beredskap kunna lösa 
myndighetens uppgifter
Under 2019 har MSB arbetat aktivt med att 
utveckla och stärka myndighetens operativa 
roll vid höjd beredskap. Bland annat genom 
att säkerställa personaluppfyllnad, utbildad 
och övad personal, lokaler och stödsystem. 

Inom ramen för den samordnande och in
riktande rollen har tyngdpunkten under 2019 
legat på utveckling av rapportering och läges
bilder, förmåga och process för prioritering, 
samverkansaktiviteter såsom samverkanskon
ferenser anpassade för höjd beredskap samt 
att säkerställa förutsättningar för att kunna 
samordna och förmedla kommunikation till 
allmänhet och media.

Varför inte ge bort en krislåda i julklapp? För andra året i 
rad föreslog vi det i en kampanj under december.  
Foto: Daniel Dahlgren

Bild ur en film som var del av den satsning som MSB 
genomförde under 2019 för att öka kunskapen om 
Frivilliga  försvarsorganisationer. Om krisen eller kriget 
kommer finns utbildad och engagerad förstärkning för 
myndigheter och kommuner. Foto: Slutet är nära



Särskild åter-
rapportering
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Kompetensförsörjning

MSB ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och  

deras kompetens tas tillvara och utvecklas. Det skapar goda  

förutsättningar för MSB att fullgöra myndighetens uppdrag på ett  

effektivt och rättssäkert sätt. 

Samlad bedömning

MSB bedömer att resultatet för arbetet med kompetensförsörjning är tillfredställande. Bedöm-
ningen bygger på resultat från åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa rätt kompetens för 
fullgörandet av myndighetens uppgifter. 

Väsentliga resultat

MSB:s arbete med kompetensförsörjning bedöms ha bidragit till förmågan att attrahera, rekrytera, 
behålla, utveckla och avveckla medarbetare med professionalitet och kvalitet. MSB har:

• rekryterat en stor mängd högutbildade medarbetare för att bidra till myndighetens uppdrag
• utvecklat och höjt kvaliteten på introduktionsutbildning i syfte att behålla nyrekryterade  

medarbetare
• startat ett traineeprogram inom informations- och cybersäkerhet.

Attrahera och rekrytera 
rätt kompetens

Rekrytering

Under 2019 har MSB haft en hög rekryterings
nivå. På grund av tillskott av extra medel har 
myndigheten ökat antalet anställda med 13 
procent sedan föregående år. Under 2019 har 
MSB anställt 199 medarbetare. 

Förutom inom ett fåtal områden har MSB 
inga problem att finna tillräcklig kompetens. 
Problemområden gäller informations och 
cybersäkerhet, itspecialister och brandingen
jörer. För att möjliggöra rekrytering inom 
informations och cybersäkerhetsområdet 
har MSB startat ett traineeprogram för tio 
medarbetare. 

En utmaning för 2019 års rekryterings
processer har varit SÄPO:s långa hand
läggningstider för registerkontroll. Längst 
handläggningstid har varit nio veckor och det 
har då inneburit att MSB tappat potentiella 
medarbetare under processens gång. För 
att effektivisera MSB:s egen rekryterings
process har ett antal administrativa moment 
digitaliserats. 

Utveckling av kompetens
Det är givetvis positivt att MSB har rekryte
rat många nya medarbetare, men det har även 
medfört organisatoriska utmaningar. Till 
exempel har introduktionsprocessen behövt 
utvecklas. 
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Ledarskapet är en viktig del för att MSB 
ska lyckas med sitt uppdrag och vara en 
attraktiv arbetsgivare. Under 2019 har därför 
kompetensutvecklingsinsatser fortsatt inom 
ledarskapsområdet. Bland annat har utbild
ning inom samtal, lönebildning, arbetsvillkor, 
arbetsmiljö och tillit erbjudits alla chefer. 

Det är även viktigt att medarbetare utveck
las under sin MSBanställning. Interna utbild
ningar inom olika områden erbjuds samtliga 
medarbetare. Bland annat finns utbildningar 
inom förvaltning, informationssäkerhet, 
verksamhetsskydd och beredskap. 

Under 2019 har MSB utvecklat arbetet med 
tillitsbaserad styrning och ledning. En ökad 
förståelse för området sker successivt och 
som stöd till arbetet har myndigheten ut
vecklat metoder och verktyg som chefer och 
medarbetare använder. Att fortsätta utveckla 
det tillitsbaserade ledarskapet och medarbe
tarskapet sker fortsatt under 2020. 

Flytt av Stockholmskontoret
I slutet av 2019 har MSB:s Stockholms
kontor flyttat från centrala delar av city till 
nyrenoverade lokaler i Tomteboda, Solna. 
Anledningen var behov av större lokaler. Då 
arbetsplatserna på Stockholmskontoret och 
Karlstadskontoret är aktivitetsbaserade har 
det erbjudits utbildningar i arbetssättet. 

Personalstatistik
MSB har ökat antalet medarbetare sedan 2017. 
Fördelningen mellan kvinnor och män ligger 
kvar på ungefär samma nivå. Andelen kvinnor 
som är chefer har under 2019 ökat. Medel
åldern, både för kvinnor och män, har sjunkit 
något. Procentuellt har andelen unga kvinnor 
(20–39 år) ökat de senaste tre åren. I genom
snitt stannar en medarbetare på MSB 5,5 år. 

Tabell 27. Personalrörlighet MSB 2019–2017, antal 

2019 2018 2017

Nyanställda 199 154 150

Tillsvidareanställda 133 90 91

Tidsbegränsat anställda 66 64 59

Antal avgångar 105 119 94

Tillsvidareanställda 67 46 55

Tidsbegränsat anställda 38 73 39

Personalomsättning i procent* 6,5 4,8 6

* Beräknas genom det lägsta värdet av tillsvidare-
anställda nyanställda eller avgångar som delas med 
antalet genomsnittligt tillsvidareanställda.

Av årets totala antal avgångar har 16 med
arbetare gått i pension och 47 medarbetare 
har lämnat för annan anställning. Dessutom 

Tabell 26. Anställda MSB 2019–2017, antal

2019 Fördelning 2018 Fördelning 2017 Fördelning

Antal anställda, totalt* 1 170 100% 1 039 100% 994 100%

-varav kvinnor 592 51% 534 51% 498 50%

-varav män 578 49% 505 49% 496 50%

Antal tillsvidareanställda 1 113 100% 990 100% 925 100%

-varav kvinnor 559 50% 502 51% 458 51%

-varav män 554 50% 488 49% 467 49%

Antal tidsbegränsat anställda 57 100% 50 100% 69 100%

-varav kvinnor 33 33% 32 32% 40 58%

-varav män 24 67% 18 68% 29 42%

* Totalt antal anställda per den 31 december
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har 32 medarbetare med tidsbegränsade 
anställningar lämnat myndigheten. Övriga 
10 medarbetare har lämnat myndigheten av 
andra orsaker, till exempel avbrytande av 
provanställning. 

Tabell 28. Könsfördelning MSB anställda  
2019–2017, procent 

2019 2018 2017

Kvinnor 51 51,5 49

Kvinnor i chefsposition 48 40,5 46

Män 49 48,5 51

Män i chefsposition 52 59,5 54

Tabell 29. Medelålder MSB anställda 2019–2017, år 

2019 2018 2017

Alla anställda 46,5 47 48

Kvinnor 45 46 46

Män 47,5 49 50

Hälsa och sjukfrånvaro

Tabell 30. Sjukfrånvaro MSB 2019–2017, procent

2019 2018 2017

Totalt MSB 3,0 2,8 3,7

Totalt staten 3,8 3,8

Totalt kvinnor MSB 4,0 3,87 4,7 

Totalt kvinnor staten 3,9 4,6

Totalt män MSB 2,0 2,0 2,7

Totalt män staten 2,1 2,5

Alla yngre än 30 år 6,3 4,7 4,1

Alla 30–49 år 2,6 2,7 3,3

Alla 50 år eller mer 3,2 2,9 4,2

Andelen långtidssjukskrivna 
(mer än 60 dgr) totalt

51,1 47,8 58,0

Andelen långtidssjukskrivna 
(mer än 60 dgr) kvinnor

53,7 47,7 58,9

Andelen långtidssjukskrivna 
(mer än 60 dgr) män

46,0 48,0 56,6

Sjukfrånvaron på MSB följer i huvudsak 
mönstret för staten i stort, om än på något 
lägre nivå. Under 2019 låg den totala sjuk
frånvaron inom MSB på något högre nivå än 
under 2018. Även andelen långtidssjukskrivna 
steg något. I ett längre tidsperspektiv upp
visar andelen långtidssjukskrivningar stora 
variationer, och då antalet långtidssjukskrivna 
endast är cirka 50 stycken, får ett enskilt sjuk
domsfall betydande påverkan på den totala 
andelen. På samma sätt är skillnaden mellan 
mäns och kvinnors långtidssjukskrivningar 
varierande, där ett enskilt sjukdomsfall får 
stort genomslag. 

Sjukfrånvaron i olika åldersgrupper
Sjukfrånvaron bland medarbetare under 30 år 
har under 2019 fortsatt att öka. Det handlar 
då främst om korttidsfrånvaro. Eftersom 
sjukfrånvaron i åldersgruppen avviker från 
övriga åldersgrupper, finns anledning att 
under kommande år vara uppmärksam på ut
vecklingen och fortsätta att analysera orsaker.

Orsaker till sjukfrånvaro
Det är svårt att säga att det enbart är arbetet 
som driver sjukfrånvaron inom MSB. Stor 
del av långtidssjukfrånvaron är kopplad till 
sjukdomar som inte är direkt relaterade till 
arbetet. För övrigt ser det dock ut som på 
arbetsmarknaden i stort, psykisk ohälsa står 
för en betydande andel av sjukfrånvaron.

Temperaturmätningar 
MSB har valt att inte använda traditionella 
medarbetarundersökningar. Under året har 
myndigheten istället utarbetat och gradvis 
implementerat en temperaturmätning avse
ende medarbetares upplevelse av eget enga
gemang och de förutsättningar som råder för 
att bibehålla och utveckla det. Under 2020 
kommer temperaturmätningarna att genom
föras tertialvis på hela myndigheten. 
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Mål och återrapporterings-
krav i regleringsbrevet 

Jämställdhetsintegrering 

8. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska redovisa resultat av de 
åtgärder avseende jämställdhetsintegre-
ring som vidtagits för att myndighetens 
verksamhet ska bidra till att uppnå målen 
för jämställdhetspolitiken.

Implementering av strategin  
för jämställdhetsintegrering
Strategin för jämställdhetsintegrering fastslår 
tre prioriterade områden: civilt försvar, MSB:s 
utbildningar och internationella insatser. 
Arbetet med områdena har under 2019 fått 
tydligare former. 

Inom civilt försvar har planeringen av 
Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) blivit 
operativ. TFÖ 2020 är den första övningen 
av sitt slag att inkludera ett jämställdhets
perspektiv som berör hela totalförsvaret. 
Planeringsarbetet har under året bedrivits i 
samverkan med Försvarsmakten och utsedd 
representant för länsstyrelserna. Arbetet har 
bland annat innefattat arbete med övningens 
scenario, samverkan med placeringsansvariga 
samt utformandet av mål och utvärderings
frågor för övningen och dess delmoment. Ett 
jämställdhetsperspektiv ska tillika genomsyra 
MSB:s deltagande som aktör i övningen.

Vidare har den analysrapport om civilt 
försvar och jämställdhet, som MSB beställde 
i slutet av 2018, levererats och fastställts. 
Studiens syfte är att kartlägga ingångsvärden 
för planering av civilt försvar med ett jäm
ställdhetsperspektiv. Rapporten kommer att 
föda in i den kommande planeringen av civilt 
försvar.

Jämställdhetsintegrering

I detta avsnitt ges en bild av MSB:s arbete med att integrera ett  

jämställdhetsperspektiv i kärnverksamheten 

Samlad bedömning

MSB bedömer att resultatet för myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering är tillfreds-
ställande. Bedömning bygger på utfört arbete i förhållande till uppdrag i regleringsbrev för 2019.

Väsentliga resultat

Arbetet med jämställdhetsintegrering av myndighetens verksamhet gick in i ett nytt skede 2019,  
i och med att den handlingsplan som styrt arbetet med regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering 
i myndigheter (JiM), löpte ut i slutet av 2018. Istället inriktas arbetet nu mot MSB:s strategi för 
jämställdhetsintegrering. Inom samtliga av strategins tre prioriterade områden har handböcker, 
verktyg, analyser eller annat material tagits fram under året i syfte att stötta konkret implementering 
av ett jämställdhetsperspektiv.
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MSB har även tillämpat ett jämställdhets 
och jämlikhetsperspektiv i framtagandet 
av den webbutbildning i totalförsvar som i 
samverkan med Försvarsmakten tagits fram 
inom ramen för projekt PUST (Projekt för 
utveckling av systematisk kunskapsspridning 
av totalförsvar). Både bildval och texter har 
granskats.

Utbildningsverksamheten har under året 
tagit fram en handlingsplan för jämställd
hetsintegrering. Handlingsplanen sträcker sig 
över perioden 2020–2023. Arbetet har skett 
i samklang med framtagandet av En rädd
ningstjänst för alla – Handbok i jämställdhet 
för räddningstjänsten, som MSB tagit i bruk 
2019. För att sjösätta handboken i verk
samheten har också två heldagsseminarier 
genomförts, ett på respektive skola.

Inom den internationella insatsverksam
heten framskrider implementeringen av ram
verket för jämställdhet och förebyggande av 
könsbaserat våld, som tagits fram som ett led 
i att konkretisera strategin för jämställdhets
integrering. Särskilt värt att nämna är publi
ceringen av metodstödet Gender Equality 
Toolkit, som ger insatspersonalen konkreta 
verktyg i genomförandet. Arbetet redovisas i 
detalj i insatsverksamhetens separata rapport 
för 2019.

Övrig verksamhet
Inom kommunikationsverksamheten har 
myndighetens nya hemsida tagits fram med 
ett jämlikhetsperspektiv i åtanke. En analys 
av den gamla hemsidan, genomförd av extern 
aktör, kunde här användas för att identifiera 
utvecklingsbehov. Ett annat verktyg i arbetet 
har varit den instruktion för jämlik kommu
nikation, som tagits fram inom ramen för JiM. 

Arbetet med JiM har under 2019 fortsatt 
att bära frukt och implementeringen av de 
rutiner och verktyg som tagits fram inom 
ramen för JiM behöver fortsatt följas upp. 
Under året färdigställdes bland annat metod
stödet för att skriva jämställda rapporter samt 
en gapanalys gällande vilka åtgärder som 
kvarstår avseende könsuppdelad statistik.
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Pågående  
regerings uppdrag

Uppdrag att analysera hur  
myndigheten ska verka för  
att nå miljömålen

Regeringsuppdrag (M2015/2366/Mm) 
ger MSB i uppdrag att analysera hur 
myndigheten kan bidra till miljömålen och 
att ta fram en handlingsplan med åtgär-
der för hur uppdraget ska genomföras. 
Handlingsplanen ska integreras i ordi-
narie planeringsprocesser. Enligt MSB:s 
regleringsbrev för 2019 ska myndigheten 
redovisa hur handlingsplanen för miljö-
arbete genomförts under året.

En mer detaljerad redovisning av MSB:s miljö
arbete, inklusive förbrukningstal, återfinns 
i den förordningsstyrda årliga miljöredovis
ningen om miljöledning för statliga myndig
heter. Redovisningen lämnas till regeringen 
och Naturvårdsverket.

Genomförande av  
handlingsplan 2019
Myndighetens handlingsplan för miljöarbete 
har enligt regeringsuppdrag integrerats i 
myndighetens styrprocess. Planen utgörs 
av ett antal prioriterade långsiktiga åtgärder 
inom kärnverksamheten med koppling till 
hur MSB ska verka för att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet. 
Inga förändringar har gjorts i handlings
planen under året.

Under 2019 har MSB fortsatt att genom föra 
prioriterade åtgärder kopplade till hållbar
hetsmålen. Uppföljning har bland annat skett 
vid årets interna och externa miljörevisioner. 
Uppföljning av åtgärderna visar på gott resul
tat och de har bidragit till att nå generations
målet och de nationella miljökvalitetsmålen; 1. 
begränsad klimat påverkan, 2. frisk luft, 3. re
sursförbrukning, 4. giftfri miljö, 5. skyddande 
ozonskikt, 8. levande sjöar och vattendrag, 9. 
grundvatten av god kvalitet, 10. hav i balans 
samt levande kust och skärgård, 11. myll
rande våtmarker 12. levande skogar, 13. ett 

Miljöarbete

Myndighetens miljöarbete omfattar såväl MSB:s interna miljöledningssystem 

som arbetet med att nå generationsmålet och de nationella miljökvalitets-

målen. Miljöarbetet är integrerat i myndighetens övergripande styrprocess. 

Samlad bedömning

MSB bedömer att resultatet för myndighetens miljöarbete är tillfredsställande. Bedömning bygger 
på resultat från utfört arbete i förhållande till uppdrag i regleringsbrev för 2019.

Väsentliga resultat

MSB:s miljöarbete bedöms ha bidragit till att nå 13 av de nationella miljökvalitetsmålen och  
generationsmålet.
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Miljöarbete

rikt odlingslandskap, 15. god bebyggd miljö, 
samt 16. ett rikt växt och djurliv. Åtgärderna 
verkar också för att nå de globala målen 3, 7, 
11, 12, 13 enligt Agenda 2030.

MSB har bland annat arbetat för hållbar 
energi och resursanvändning. Det har skett 
åtgärder kring förbättrad avfallshantering, åter
användning och återvinning, och förbättrad 
upphandling kopplat till ett livscykelperspektiv. 
Till exempel har omkring 70 procent av alla 
möbler från tidigare Stockholmskontor återan
vänts vid flytten till Tomteboda. Gällande åter
användning av datautrustning har den skett på 
två sätt, dels genom återbruk i nya lokalerna 
men även som återköp av leverantör som 
sedan säljer utrustningen vidare enligt gängse 
regler. Vid MSB:s övningsverksamheter har 
man arbetat med att minska användningen 
av rökstavar genom ersättning av rökalstrare 
och en förstudie har genomförts för att testa 
fossilfria alternativ till tändvätska.

MSB har arbetat med åtgärder för fortsatt 
kartläggning av miljöeffekter från användning 
av skum, utveckling av metoder för sanering 
vid kärnteknisk olycka, och framtagande 
av riskkartor där naturskyddade områden 
eller förorenade områden riskerar att över
svämmas. Under året har MSB genomfört 
sju regionala seminarier med syfte att öka 
förmågan att begränsa miljöpåverkan vid 
räddningsinsatser, öka kunskapen om miljö
balkens allmänna hänsynsregler samt stärka 
räddningstjänstens samverkan med kommu
nernas miljökontor. MSB bedömer att årets 
arbete har ökat kunskapen inom kommunal 
räddningstjänst och hos andra aktörer om 
olyckors miljöpåverkan och vad som kan 
göras för att hindra eller minska påverkan. 

Gällande den operativa verksamheten har 
åtgärder genomförts i form av utbildning i 
miljöfrågor för operativ personal, miljöbe
dömningar samt rådgivning och vägledning 
inte minst vad gäller avfallshantering. Detta 
har bidragit till ökad integrering av miljö
aspekter i humanitära insatser samt planering 
för kommande operativ verksamhet. Slutli
gen har MSB gett stöd till aktörer utomlands 
för framtagande av miljöminimikrav, miljö
anpassningar av befintliga anläggningar samt 
olika energilösningar. 
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Redovisning av investeringsplan enligt 3 kap. 2§ förordning (2000.605)  

om årsredovisning och budgetunderlag.

Jämfört med regleringsbrevet 2019 har 
jämförelsevärdet för utfall 2018 och 2017 
justerats avseende finansiering vidmakthål
lande (utsökning gjordes på felaktigt sätt till 
årsredovisningen för 2018).

Beredskapstillgångarna som avser vidmakt
hållande har ett utfall som avviker 11 mnkr från 
budget. Skillnaden mot budget beror främst 
på större investeringar i varningssystem och 
ledningssystem. Avvikelsen avseende varnings
system beror på att det finns ett behov av att 
öka utbytestakten för pneumatisk utrustning 
från 19701980 talen till modernare elektroa
kustisk utrustning. Budgeten för de kommande 

åren har därför höjts. Under 2019 färdigställ
des fler ledningsplatsprojekt än beräknat med 
investeringar i både teknik och lokaler vilket är 
förklaringen till att utfallet för ledningsplatser är 
högre än budgeterat för 2019.

Budgeten för nyanskaffning av bered
skapstillgångar baseras på en grov upp
skattning när det rådde stor osäkerhet om 
hur uppbyggnaden av det civila försvaret 
skulle påverkar investeringarna. Vi ser nu att 
merparten av de investeringar som görs inte 
enbart är till gagn för det civila försvaret utan 
kan nyttjas längs hela hotskalan varför de 
klassificeras som verksamhetsinvesteringar. 
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Tabell 31. Investeringsplan, tkr

 Utfall 2019 Budget 2019 Utfall 2018 Utfall 2017

Anskaffning och utveckling av nya investeringar  

Rakelverksamheten 216 247 211 100 193 237 232 675

Beredskapstillgångar 0 50 000 0 0

Summa utgifter för anskaffning och utveckling 216 247 261 100 193 237 232 675

Varav investeringar i anläggningstillgångar

Maskiner, inventarier och installationer 216 247 211 100 193 237 232 675

Beredskapstillgångar 50 000 0 0

Summa varav investeringar i anläggningstillgångar 216 247 261 100 193 237 232 675

Finansiering

Anslag 2:4 Krisberedskap 11 898 50 000 0 0

Övrig Kreditram (lån RGK) 204 349 211 100 193 237 232 675

Summa finansiering av anskaffning och utveckling 216 247 261 100 193 237 232 675

Vidmakthållande av befintliga investeringar

Beredskapstillgångar 35 241 23 905 22 323 20 667

Summa utgifter för vidmakthållande 35 241 23 905 22 323 20 667

Varav investeringar i anläggningstillgångar

Beredskapstillgångar 35 241 23 905 22 323 20 667

Summa varav investeringar i anläggningstillgångar 35 241 23 905 22 323 20 667

Finansiering

Anslag 2:4 Krisberedskap 16 308 15 905 6 937 11 146

Övrig Kreditram (lån RGK) 18 932 8 000 15 386 9 521

Summa finansiering av vidmakthållande 35 241 23 905 22 323 20 667

Totala utgifter för nyanskaffning utveckling och 
vidmakthållande av investeringar

251 488 285 005 215 560 253 342

Totalt varav investeringar i anläggningstillgångar 251 488 285 005 215 560 253 342
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Avgiftsbelagd verksamhet

Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet enligt 3 kap, 2§ förordning 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Tabell 32. Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras, tkr

 
Bal resultat 
t.o.m. 2017

Resultat 
2018

Intäkter 
2019

Kostnader 
2019

Resultat 
2019

Bal resultat 
2019

Uppdragsverksamhet  

Uppdragsutbildning,  
kost och logi mm

-3 703 -629 40 653 44 727 -4 074 -4 896

Tekniska system (SGSI) 2 565 -48 11 690 11 701 -11 2 507

Tjänsteexport 944 -423 18 111 18 579 -468 53

Internationella insatser -6 022 819 102 081 102 401 -319 -5 523

Rakel 148 409 72 372 575 911 503 812 72 099 292 880

Strategic Warehouse II - -1 335 44 438 43 035 1 403 68

Summa 142 192 70 757 792 885 724 255 68 630 285 089

Offentligrättslig verksamhet

Intyg förare -239 153 4 893 5 134 -241 -327

Summa -239 153 4 893 5 134 -241 -327

Totalt 141 953 70 909 797 778 729 389 68 388 284 762

I not 2 Intäkter av avgifter och andra ersätt
ningar i den finansiella delen av årsredovis
ningen uppgår intäkterna för de avgiftsbelag
da verksamheterna till 785 514 tkr. Skillnaden 
på 12 264 tkr jämfört med nedanstående 
tabell förklaras av att tabellen visar de totala 
intäkterna för verksamheterna, det vill säga 
även finansiella intäkter och intäkter av 
bidrag. Not 2 innehåller endast det som redo
visas under rubriken Intäkter av avgifter och 
andra ersättningar. De finansiella intäkterna 
uppgår till 15 tkr för Uppdragsutbildning 
mm, 4 tkr för Intyg förare, 215 tkr för Tjänste

export, 96 tkr för Internationella insatser och 
3 467 tkr för Rakel. Bidrags intäkterna uppgår 
till 503 tkr för Uppdragsutbildning m.m. och 
7 964 tkr för Internationella insatser.

Uppdragsutbildning, kost, logi m.m
Verksamhetens omsättning uppgår till cirka 
41 mnkr och årets resultat visar på ett under
skott med cirka 4 mnkr. Utfallet ligger i nivå 
med budgeten i regleringsbrevet. Under året 
togs beslut om ändrad finansiering avseende 
Fortbildningstjänsten (webbaserade utbild
ningar) från avgiftsfinansiering till anslags
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finansiering. Det innebär att upparbetade 
utvecklingskostnader för Fortbildningstjäns
ten från föregående år korrigerades med 3,5 
mnkr i balansräkningen. Se även inledningen 
till den finansiella delen. Det balanserade 
resultatet uppgår därmed till ett underskott 
med cirka 4,9 mnkr, vilket de kommande 
åren beräknas öka med ca 3 mnkr per år. 

Huvudorsaken till underskottet är den allt
för låga beläggningen vid skolornas internat
verksamhet i förhållande till verksamhetens 
dimensionering och kostnader. Den låga 
beläggningen beror främst på att utbildningar 
i allt högre grad förläggs på andra platser i 
landet som till exempel grundutbildning för 
räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib), 
vilket gör att de ekonomiska förutsättning
arna för att bedriva internatverksamhet vid 
MSB:s skolor inte är bra. MSB kommer i 
myndighetens budgetunderlag för 2021–2023 
att hemställa till regeringen om att tempo
rärt få täcka underskott med anslag. MSB:s 
bedömning är att civilplikten på sikt kan 
återinföras. Det skulle generera en avse
värd volymökning inom kost och logi och 
är samtidigt också en förutsättning för att 
kunna genomföra civilpliktsutbildning. Med 
de volymer MSB då räknar med kommer 
verksamheten att kunna bedrivas i balans.

Tekniska system
Intäkterna för verksamheten tekniska system 
avser den nationella säkra nättjänsten Swedish 
Government Secure Intranet (SGSI) och 
uppgick till ca 11,7 mnkr 2019, vilket innebär 
ett balanserat resultat i likhet med år 2018 på 
ca 2,5 mnkr i överskott. Utfallet ligger i nivå 
med budgeten i regleringsbrevet.

Alltfler myndigheter och andra organisatio
ner visar ett fortsatt stort intresse för SGSI 
för att kunna utbyta känslig information 
genom en säker och krypterad anslutning. 

Tjänsteexport
Intäkterna för tjänsteexport är cirka 18 mnkr 
och årets resultat uppgår till ett underskott 
med 468 tkr, vilket innebär ett balanserat 
överskott med 53 tkr. Jämfört med budgeten 

i regleringsbrevet är omsättningen ca 4 mnkr 
högre beroende på ökad efterfrågan från EU. 
Ungefär 14 mnkr av intäkterna för tjänste
exporten utgörs av 18 kurser inom ramen 
för EU:s civilskyddsmekanism samt två stora 
Modexövningar. Övriga intäkter avser utbild
ningar för bland annat räddningstjänster i 
Holland och polisen i Danmark.

Internationella insatser
Verksamheten avser MSB:s externfinansierade 
internationella insatsverksamhet där den 
huvudsakliga finansiären är Sida. MSB har en 
flerårig finansieringsöverenskommelse med 
Sida avseende humanitära insatser. Vidare 
finansierar Sida även enskilda insatser inom 
området stärkande av katastrofberedskap/
resiliens inom ramen för det svenska utveck
lingsbiståndet.

Utfallet för området ligger i linje med budget 
i regleringsbrevet. Över åren kan utfall avvika 
relativt mycket från budget, med anledning av 
att den humanitära insatsverksamheten starkt 
påverkas av vilka kris och katastrofsituationer 
som uppstår och i vilken mån MSB tillfrågas 
om att lämna internationellt stöd, främst via 
FN:s humanitära biståndsorgan.

Rakel
Intäkterna för Rakel år 2019 uppgår till 576 
mnkr. Årets resultat uppgår till ett överskott 
på 72 mnkr. Kostnader har även finansierats 
från anslag 2:4 Krisberedskap med 39 mnkr 
(redovisas ej i tabellen). Dessa medel avser 
att finansiera lägre abonnemangskostnad för 
kommuner (27 mnkr) samt mobila basstatio
ner (12 mnkr). Vid utgången av 2019 uppgår 
det balanserade överskottet till 293 mnkr. 
Avvikelsen mot budget i regleringsbrevet 
förklaras bland annat av att avgifterna för de 
statliga myndigheterna höjdes i reglerings
breven för 2019, vilket inte fanns medräknat 
i MSB:s budget. Samtidigt är avskrivningarna 
lägre än planerat pga senarelagda aktiveringar 
av pågående nyanläggningar till 2020.

I MSB:s regleringsbrev 2019 framgår att 
MSB får balansera det ackumulerade över
skottet i Rakelverksamheten i ny räkning.
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Strategic Warehouse II
Verksamheten har under året ökat i om
fattning där främst inköp samt utveckling 
och implementering av ERPsystem varit i 
fokus. Inköp av en viss typ av materiel har 
dock blivit försenat under året samtidigt har 
inköpt materiel inte förbrukats ut på insats. 
Detta förklarar avvikelsen från budgeten i 
regleringsbrevet vad gäller omsättning. Årets 
resultat uppgår till ett överskott om 1 403 tkr 
vilket täcker underskottet från föregående år 
och balanserar resultatet till 68 tkr. 

Intyg förare
Intäkterna för intyg förare uppgår till ca 4,9 
mnkr, vilket är drygt hälften av budgeten på 
9,5 mnkr i regleringsbrevet. Resultatet visar 
ett underskott med 241 tkr. Det innebär att 
det balanserade underskottet ökar till 327 tkr. 
Under året har ett nytt examinationssystem 
introducerats. Skillnad mot budgeten i regle
ringsbrevet beror på att antalet genomförda 
prov har varit betydligt färre under 2019 
jämfört med tidigare år, vilket även påverkat 
kostnaderna. Det är oklart om det beror på 
en tillfällig nedgång (fler än normalt exami
nerades 2018) eller om det nya examinations
systemet i sig medför en permanent nedgång. 
På sikt behöver intäkterna öka för att komma 
i balans med efterhand stigande kostnader, 
vilket innebär att priset för examinationen 
behöver höjas om antalet examinerade fort
sätter att ligga på den nivå som varit under 
2019. 

Avgiftsbelagd verksamhet där 
avgiftsintäkterna inte disponeras
För närvarande finns det inga pågående ska
deståndsärenden, där intäkter ska levereras in 
mot inkomsttitel.





Finansiell 
redovisning
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Resultaträkning

Belopp anges i tusentals kronor Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag Not 1 1 548 659 1 424 348

Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 811 913 735 928

Intäkter av bidrag Not 3 41 305 15 049

Finansiella intäkter Not 4 4 795 9 176

Summa verksamhetens intäkter 2 406 672 2 184 501

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal Not 5 -966 976 -901 872

Kostnader för lokaler Not 6 -200 157 -191 631

Övriga driftkostnader Not 7 -914 161 -794 919

Finansiella kostnader Not 8 -3 355 -2 569

Avskrivningar och nedskrivningar Not 9 -317 553 -353 214

Summa verksamhetens kostnader -2 402 202 -2 244 205

Verksamhetsutfall 4 470 -59 704

Transfereringar Not 10

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 460 597 1 479 006

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 1 452 700

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 440 522

Lämnade bidrag -1 463 985 -1 480 228

Saldo transfereringar -1 496 -

Årets kapitalförändring Not 11 2 974 -59 704
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Balansräkning

Tillgångar (Belopp anges i tusentals kronor) Not 2019-12-31 2018-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling Not 12 3 270 4 352

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Not 13 355 063 338 451

Summa immateriella anläggningstillgångar 358 333 342 803

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och annan fast egendom Not 14 4 011 3 719

Förbättringsutgifter på annans fastighet Not 15 62 121 43 748

Maskiner, inventarier, installationer m.m. Not 16 1 095 233 1 165 226

Pågående nyanläggningar Not 17 91 343 14 418

Beredskapstillgångar Not 18 179 647 175 220

Summa materiella anläggningstillgångar 1 432 355 1 402 331

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar Not 19 1 089 3 267

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 089 3 267

Varulager m.m.

Varulager och förråd Not 20 85 774 58 159

Summa varulager m.m. 85 774 58 159

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar Not 21 13 732 15 456

Fordringar hos andra myndigheter Not 22 78 390 67 219

Övriga kortfristiga fordringar Not 23 3 910 3 064

Summa kortfristiga fordringar 96 032 85 739

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 260 183 272 357

Upplupna bidragsintäkter 10 641 968

Övriga upplupna intäkter 3 993 12 071

Summa periodavgränsningsposter Not 24 274 817 285 396

Avräkning med statsverket Not 25 75 345 143 217

Kassa och bank Not 26

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 370 209 399 824

Kassa och bank 29 107 2 499

Summa kassa och bank 399 316 402 323

Summa tillgångar 2 723 061 2 723 235
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Kapital och skulder (Belopp anges i tusentals kronor) Not 2019-12-31 2018-12-31

Myndighetskapital

Statskapital 331 541 384 282

Balanserad kapitalförändring Not 27 210 455 146 035

Kapitalförändring enligt resultaträkningen Not 11 2 974 -59 704

Summa myndighetskapital Not 28 544 970 470 613

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 29 2 806 5 222

Avsättningar för avhjälpande av miljöskador Not 30 10 000 10 000

Övriga avsättningar Not 31 22 041 17 201

Summa avsättningar 34 847 32 423

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret Not 32 180 396 168 956

Övriga krediter i Riksgäldskontoret Not 33 1 253 932 1 304 311

Kortfristiga skulder till andra myndigheter Not 34 69 936 63 505

Leverantörsskulder Not 35 340 757 306 121

Övriga kortfristiga skulder Not 36 36 807 15 924

Summa skulder m.m. 1 881 828 1 858 817

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 120 836 69 142

Oförbrukade bidrag 10 750 16 212

Övriga förutbetalda intäkter 129 830 276 028

Summa periodavgränsningsposter Not 37 261 416 361 382

Summa kapital och skulder 2 723 061 2 723 235
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Anslagsredovisning

Anslag/post (Belopp anges  
i tusentals kronor) Not In
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Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2:2 Förebyggande åtgärder 
mot jordskred och 
andra naturolyckor

Not 38 0 129 850 129 850 -129 850 0

2:3:2 Ersättning för  
räddningstjänst m.m. 

Not 39 -31 990 191 080 159 090 -173 540 -14 450

2:4 Krisberedskap 118 577 1 334 929 -79 088 1 374 418 -1 357 327 17 091

2:4:1 Viss internationell 
säker hetsfrämjande och 
humanitär verksamhet

Not 40 11 232 11 013 -10 905 11 340 -3 412 7 928

2:4:5 Krisberedskap Not 41 107 345 1 323 916 -68 183 1 363 078 -1 353 915 9 163

2:6:1 Myndigheten för  
samhällsskydd  
och beredskap

Not 42 -19 926 1 372 144 1 352 218 -1 349 457 2 761

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1:41 Internationell civil kris-
hantering – del till MSB

Not 43 1 039 49 000 5 000 55 039 -55 008 31

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:10:1 Klimatanpassning  
– del till MSB

Not 44 599 15 500 -599 15 500 -15 457 43

Summa Not 45 68 299 3 092 503 5 000 -79 687 3 086 115 -3 080 639 5 476

Inkomsttitelredovisning (Belopp anges i tusentals kronor) Beräknat Inkomster

Avräknat mot inkomsttitel:

2713 004 Vattenföroreningsavgift m.m. Not 46 - -
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Villkor anslag utgiftsområde 6, högsta belopp (Belopp anges i tusentals kronor)

Anslag Avser Not Villkor Utfall

2:2:2 Uppgifter enl förordningen (2009:956) om översvämningsrisker 5 500 3 030

2:4:5 Drift och förvaltning ledningsplatser 18 000 17 078

2:4:5 Kommuner åtgärder extraordinära händelser 320 000 316 540

 varav 27 mnkr finansiering Rakel 27 000 27 000

2:4:5 Landsting åtgärder extraordinära händelser 32 000 30 713

2:4:5 Kommuners och landstings arbete med civilt försvar 130 000 130 000

- varav 30 mnkr landsting 30 000 30 000

2:4:5 Uppdrag frivillig försvarsverksamhet, krisberedskap 57 400 52 651

2:4:5 Ersättning SOS Alarm Sverige AB 25 000 25 000

2:4:5 Nationell samordning eftersläckningsarbete skogsbränder Not 41 3 000 1 311

2:6:1 Abonnemangsavgift Rakel 6 766,3 6 766,3

2:6:1 Ersättning till ideella organisationer, öka enskildes förmåga 33 000 32 432

2:6:1 Drift och vidmakthållande reservfunktioner inom etermedia 30 000 27 537

2:6:1 Ersättning till kommuner grundutbildning deltidsanställd  
räddningstjänstpersonal

35 000 13 228

2:6:1 Beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor 37 000 36 997

2:6:1 Beredskap och indirekta kostnader internationella insatser Not 42 115 000 111 207

2:6:1 Organisationsstöd frivilliga försvarsorganisationer 23 000 23 000

Villkor anslag utgiftsområde 7, högsta belopp (Belopp anges i tusentals kronor)

Anslag Avser Not Villkor Utfall

1:1:41 Insatser inom ramen för FN m.m. 9 500 5 009

Insatser inom ramen för EU 30 500 23 911

Insatser inom ramen för OSSE 6 500 2 575

Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH) 3 000 1 648

Annan insatsnära verksamhet 5 000 4 216

Stöd civila krishanteringsinsatser i DAC-länder 13 000 11 702

Förvaltningskostnader 6 000 5 947
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Bemyndiganderedovisning

Anslag/post  
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n Utestående åtagandenas fördelning per år

År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025

2:2:2 Förebyggande 
åtgärder mot 
jordskred och  
andra naturolyckor

Not 47 80 000 96 389 53 461 38 807 7 941 6 713 - - -

2:4:5 Krisberedskap Not 48 2 000 000 397 816 1 957 960 911 039 572 767 444 115 18 127 11 150 762

 - Landstingens 
lednings förmåga

3 699 3 673 3 673 - - - - -

 - Kommunala 
ledningsplatser

38 185 27 591 24 590 3 001 - - - -

 - Räddnings-
centraler

21 934 18 836 9 833 7 903 1 100 - - -

 - Centrala myndig-
heter/Samver-
kansprojekt

6 339 5 047 4 037 1 010 - - - -

 - Skyddade och 
alternativa  
ledningsplatser

- 38 000 20 000 18 000 - - - -

 - Bidrag  
myndigheter

106 937 530 803 284 556 162 169 84 078 - - -

 - Kommuner  
och Regioner

- 1 083 000 462 000 307 000 314 000 - - -

 - Forskning 220 722 251 010 102 350 73 684 44 937 18 127 11 150 762

Totalt 2 080 000 494 205 2 011 421 949 846 580 708 450 828 18 127 11 150 762
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Finansieringsanalys

(Belopp anges i tusentals kronor) Not 2019 2018

Drift

Kostnader Not 49 -2 086 957 -1 880 946

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 1 548 659 1 424 348

Intäkter av avgifter och ersättningar Not 50 811 265 733 655

Intäkter av bidrag 41 305 15 049

Övriga intäkter 4 795 9 177

Summa medel som tillförts för  
finansiering av drift

2 406 024 2 182 229

Förändring av myndighetskapital hänförbar till 
reglering balanserad kapitalförändring

Not 51 3 511

Ökning av lager -27 615 -19 089

Minskning av kortfristiga fordringar 967 -16 177

Minskning av kortfristiga skulder -33 178 205 220

Kassaflöde från drift 262 752 471 237

Investeringar  

Investering i materiella tillgångar -244 903 -250 959

Investering i immateriella tillgångar -118 312 -91 143

Summa investeringsutgifter -363 215 -342 102

Finansiering av investeringar Not 52

Lån från Riksgäldskontoret 221 572 331 531

- amorteringar -260 510 -235 854

Ökning av statskapital med medel som  
erhållits från statens budget

67 873 53 602

Försäljning av anläggningstillgångar 649 2 123

Summa medel som tillförts för  
finansiering av investeringar

29 584 151 402

Kassaflöde till investeringar -333 631 -190 701

 Tabellen fortsätter!
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(Belopp anges i tusentals kronor) Not 2019 2018

Transfereringsverksamhet

Lämnade bidrag -1 463 985 -1 480 228

Förändring lång- och kortfristiga 
 fordringar och skulder

1 496 -

Utbetalningar i  
transfererings verksamhet

 -1 462 489  -1 480 228

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statens budget  
för finansiering av bidrag

1 460 597 1 479 006

Medel som erhållits från andra  
myndigheter för finansiering av bidrag

1 452 700

Övriga erhållna medel för  
finansiering av bidrag

440 522

Summa medel som tillförts för  
finansiering av transfereringsverksamhet

1 462 489 1 480 228

Kassaflöde från  
transfereringsverksamhet

0 0

Förändring av likvida medel -70 879 280 536

Specifikation av förändring  
av likvida medel

Likvida medel vid årets början 545 541 265 005

Ökning av kassa och bank 26 607 -7 259

Minskning av tillgodohavande  
hos Riksgäldskontoret

-29 615 258 160

Minskning av avräkning med statsverket -67 872 29 635

Summa förändring av likvida medel -70 879 280 536

Likvida medel vid årets slut 474 662 545 541
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Noter till resultaträkning, balansräkning,  
anslagsredovisning, bemyndiganderedovisning  
och finansieringsanalys 

Redovisningsprinciper 

Allmänt
Belopp anges i tusentals kronor där annat ej 
anges. Årsredovisningen är upprättad i enlig
het med förordningen (2000:605) om års
redovisning och budgetunderlag samt  enligt 
god redovisningssed. Maskinella avrundningar 
kan ge smärre differenser jämfört med 
manuella summeringar.

Värdering av lager
Lager av drivmedel samt kiosk och restaurang
varor ska värderas till det lägsta av anskaff
ningspris och nettoförsäljningsvärdet på 
balansdagen. För publikationer bedöms det 
lägsta värdet till försäljningspris minskat med 
beräknad försäljningsomkostnad.

För det internationella lagret tillämpas 
sedan 2018 vägd genomsnittsberäkning som 
värderingsmetod. Samma princip gäller för 
strategiskt lager EU.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringar och skulder upptas till belopp var
med de beräknas inflyta efter en individuell 
bedömning. Fordringar och skulder i utländsk 
valuta har värderats till balansdagens kurs.

Anläggningstillgångar
Värdering anläggningstillgångar
Tillgångar för stadigvarande bruk med en 
nyttjandeperiod på 3 år eller längre. För mate
riella anläggningstillgångar har ett undre värde 
satts till 20 tkr i enlighet med ESV:s allmänna 
råd till 5 kap 1 § i förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag. 

För internt upparbetade, egenutvecklade, 
immateriella anläggningstillgångar ska 
 anskaffningsvärdet uppgå till minst 300 tkr 
för att definieras som en anläggningstillgång.

Avskrivningar på anläggningstillgångar 
beräknas på ursprungliga anskaffningsvär
den och baseras på tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperiod.

Anskaffningsvärdet aktiveras utifrån fakturerat 
belopp. Ej driftsatta tillgångar redovisas som 
pågående nyanläggning. För lånefinansierade 
anläggningstillgångar sker upplåning hos Riks
gäldskontoret till hela det aktiverade anskaff
ningsvärdet samt pågående nyanläggningar.

Immateriella anläggningstillgångar
MSB aktiverar utgifter för utveckling som 
immateriell anläggningstillgång när följande 
kriterier är uppfyllda:

  Det är tekniskt möjligt att färdigställa 
den immateriella anläggningstillgången.

  MSB:s avsikt är att färdigställa och 
använda den immateriella anläggnings
tillgången.

  MSB har förutsättningar att använda 
den immateriella anläggningstillgången.

  Den immateriella anläggningstillgången 
medför att framtida ekonomiska fördelar 
eller servicepotential för MSB ökar.

  MSB har erforderliga resurser att full
följa utvecklingen och att använda den 
immateriella anläggningstillgången.

  MSB kan beräkna de utgifter som kan 
hänföras till den immateriella anlägg
ningstillgången.

De utgifter för utveckling som MSB har innan 
samtliga ovanstående förhållanden föreligger 
ingår inte i anskaffningsvärdet. Utgifter för 
forskning, förstudier eller utbildning ingår 
inte i anskaffningsvärdet.
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Avskrivningstider

MSB tillämpar följande avskrivningstider:

Rättigheter och andra  
immateriella anläggningstillgångar 4, 5 år

Byggnader 10 år

Förbättringsutgifter på  
annans fastighet 5, 6, 7 år

Maskiner, inventarier,  
installationer m.m.

3, 4, 5, 7, 8, 
10, 20 år

Basstationer och övrig  
materiell radiokommunikations-
utrustning Rakel 15 år

Ledningsplatser 15 år

Växlar och övrig immateriell 
radiokommunikationsutrustning 
Rakel 10 år

Sambandsutrustning 5 år

Licenser och övrig  
mjukvara Rakel 5 år

Övriga beredskapstillgångar 5, 15, 20 år

MSB tillhandahåller Rakel, som är ett nationellt 
kommunikationssystem för samverkan och 
ledning och som består av både materiella 
och immateriella anläggningstillgångar. Inom 
staten består immateriella anläggningstillgångar 
till stor del av egenutvecklade dataprogram 
och förvärvade licenser för dataprogram, vilket 
i normalfallet har en ekonomisk livslängd 
på 5 år. En stor del av MSB:s immateriella 
anläggningstillgångar består av växlar, som 
ingår som en del i Rakelsystemet. Växlarna 
kan inte jämföras med traditionella immate
riella anläggningstillgångar inom staten. Den 
ekonomiska livslängden för växlarna har av 
MSB bedömts vara 10 år.

Anslag 2:3 ap.2  
Ersättning för räddningstjänst m.m.
Enligt ordinarie rutin för ersättningsärenden 
ska den drabbade kommunen lämna in en 
ansökan om ersättning som omfattar de totala 
ersättningsberättigade kostnaderna för rädd
ningsinsatsen med avdrag för kommunens 
egen självrisk. Vissa ersättningsanspråk ska 
dock enligt MSB beslut skickas direkt till MSB 
istället för den drabbade kommunen. Detta 
gäller utländskt stöd, kostnader för insatser 
där länsstyrelsen tagit över ansvaret, kommu
ner som stöttat andra kommuner i insatser 

och kostnader avseende deltagande FFO.
I normala fall redovisar MSB utbetalda 

ersättningar som bidrag. Eftersom MSB 
i vissa fall ersätter leverantören direkt har 
MSB, efter samråd med ESV, redovisat faktu
rorna på följande sätt: Fakturor (inkl moms) 
från extern utomstatlig leverantör (exklusive 
FFO) som skickats direkt till MSB har bok
förts som köpt tjänst (inte som bidrag), detta 
för att få nationalräkenskaperna korrekta vad 
avser mellanhavanden mellan företagssektorn 
respektive offentliga sektorn.

Vad gäller kostnader för det internationella 
stödet finansierar anslaget de fakturor som 
kommer direkt från utländska aktörer men 
även övriga kostnader som uppkommit i 
samband med stödet som exempelvis kost, logi 
och transporter för den utländska personalen 
såväl som MSB:s egna direkta merkostnader 
för att kunna ta emot det internationella stödet.

Av det totala anslagsufallet på 173 540 tkr 
har 4 635 tkr betalats ut som bidrag till 
Kustbevakningen avseende ersättning för 
oljesanering. Resterande del är ersättningar   där 
merparten är hänförlig till 2018 års skogs
bränder. 145 091 tkr är bokfört som bidrag 
och 23 814 tkr som verksamhetskostnad 
(23 127 tkr som köpt tjänst och 687 tkr som 
finansiell kostnad).

Avsättning skadestånd
Verksamheten i Stockholm har under året 
flyttat till nya lokaler. Byggprojektet har för
senats, vilket lett till att MSB och fastighets
ägaren står mitt i en förhandling om vem 
som orsakat förseningarna och bör stå för de 
merkostnader som uppkommit i projektet. 
Enligt försiktighetsprincipen har en avsättning 
för bedömt skadestånd bokats upp med 4 mnkr 
(fastighetsägaren hävdar 10 mnkr).

Korrigering av finansiering
Utbildningsverksamheten inom MSB finan
sieras dels med anslag dels med avgifter.

Utvecklingskostnader för en fortbildnings
tjänst inom utbildningsverksamheten har 
fortlöpande belastat den avgiftsfinansierade 
verksamheten Uppdragsutbildning m.m. 
Under arbetets gång har förutsättningarna 
ändrats och fortbildningstjänsten kommer nu 
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istället att användas inom den anslagsfinan
sierade utbildningen. Upparbetade kostnader 
från tidigare år på 3 511 tkr har därför förts 
om från Uppdragsutbildning m.m. till för
valtningsanslaget 2:6. Omföringen har gjorts 
i balansräkningen mellan avräkning anslag 
och balanserad kapitalförändring eftersom 
det avser kostnader tidigare år. Detta kom
menteras även i not 1 och 28.

Undantag från EA
Av MSB:s regleringsbrev 2019 framgår föl
jande undantag från ekonomiadministrativa 
regelverket.

1. Anläggningstillgång som finansieras 
från anslag 2:4 Krisberedskap är undan
tagna från kravet på lånefinansiering i 2 
kap.1§ kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:2010). Detta undantag gäller även 
för de anläggningstillgångar som övriga 
myndigheter anskaffar och som finan
sieras från anslag 2:4 Krisberedskap.

2. Överskottsmateriel som MSB tar emot 
från Försvarsmakten får skänkas bort 
i samband med internationella insatser 
och ska därför inte ha något bokfört 
värde. Övertalig räddningstjänstma
teriel för höjd beredskap får skänkas 
bort till kommuner, ideella organisatio
ner och myndigheter. Överlåtelsen får 
göras med undantag från krav på affärs
mässighet i 7 § förordning (1996:1191) 
om överlåtelse av statens lösa egendom.

3. MSB medges att för utbyggnaden av 
infrastrukturen för Rakel med undantag 
från 9 § förordning (1993:528) om statli
ga myndigheters lokalförsörjning teckna 
arrende och hyresavtal som omfattar en 
period om högst 20 år. MSB får vidare 
köpa reservkraft kopplat till Rakel som 
en förskottsbetald tjänst. Förskotts
betalningen får omfatta en tid om högst 
15 år per installationsplats och den 
periodiserade kostnaden ska finansieras 
med avgiftsintäkter för Rakel. Vidare får 
upp förande och förvaltning av master 
med tillhörande teknisk utrustning inom 
Rakelverksamheten enligt 16 § förord
ningen (2008:1002) med instruktion 

för MSB genomföras utan hinder av 
förordningen (1993:527) om förvaltning 
av statliga fastigheter m.m.

4. Internationella insatser enligt 8 eller 
9 §§ förordning (2008:1002) med 
instruktion för Myndigheten för 
samhällsskydd och bered skap som 
inbegriper att på uppdrag av annan 
uppföra och överlåta fast egendom får 
genomföras utan hinder av förordning 
(1993:527) om förvaltning av statliga 
fastigheter m.m. eller förordning 
(1996:1190) om överlåtelse av statens 
fasta egendom m.m.

5. MSB får i likhet med fastighetsförval
tande myndigheter enligt förordningen 
(1993:527) om förvaltning av statliga 
fastigheter m.m. bedriva fastighetsför
valtningen inom utbildningsverksam
heten i Revinge avseende byggnaderna 
Osby (lektionssal och omklädnings
rum), Kallgarage 1, Kallgarage 2, 
Carport, Lastbils och bussgarage, Lek
tionssal 11 samt Högby (kontorslokal).

6. Bestämmelsen i 9 a § i första stycket 
för ordningen (1993:528) om statliga 
myndigheters lokalförsörjning om att 
en myndighet inte får ingå hyresavtal 
för bostadslägenhet i syfte att upplåta 
lägenheten i andra hand för att förse 
någon enskild med bostad ska inte 
tillämpas på myndigheten.

Not 1 

Intäkter av anslag 2019 2018

1 548 659 1 424 348

Redovisade nettoutgifter i anslagsredovisningen 
överensstämmer inte med intäkter av anslag i 
resultaträkningen bl.a. beroende på att MSB 
även har anslagspåverkande poster i trans
fereringsavsnittet. Redovisade nettoutgifter i 
anslagsredovisningen uppgår till 3 080 639 tkr.

Resultaträkningens poster Intäkter av 
anslag respektive Medel som erhållits från 
statens budget för finansiering av bidrag 
uppgår till 1 548 659 tkr resp 1 460 597 tkr. 
Skillnaden mot anslagsredovisningen är   
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71 384 tkr och beror på poster som avräknats 
konto för anslag i balansräkningen istället för 
resultaträkningen. MSB har anslagsfinansierade 
anläggningstillgångar där avräkning istället 
sker mot statskapital, motsvarande 67 873 tkr  
2019. Under året har även upparbetade kost
nader för en fortbildningstjänst inom utbild
ningsverksamheten förts om från avgiftsbelagd 
till anslagsfinansierad verksamhet. Korrige
ringen har gjorts i balansräkningen med   
3 511 tkr, se vidare kommentar i inledningen 
till den finansiella delen och not 28.

Skillnaden mellan åren är framför allt 
hänförlig till anslag 2:6 ap.1 Myndigheten 
för samhällsskydd, där bl.a. personalkostna
derna ökat till följd av ökat antal anställda. 
En annan förklaring är ökade lokalkostnader 
för verksamheten i Stockholm och Kristine
hamn, se vidare not 6.

Ytterligare en förklaring är satsningar på ut
bildningsverksamheten bland annat avseende 
grundutbildning för räddningstjänstpersonal 
i beredskap (Grib).

Not 2 

Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 2019 2018

Intäkter enligt 4 § avgiftsförord-
ningen

25 640 12 008

Intäkter enligt 6 kap. 1§ kapital-
försörjningsförordningen

111 527

Övriga intäkter i verksamheten 648 2 277

Intäkter per avgiftsfinansierad verksamhet

Uppdragsverksamhet

Uppdragsutbildning m.m. 40 135 51 474

Tekniska system (SGSI) 11 690 10 280

Tjänsteexport 17 896 13 546

Internationella insatser 94 021 83 998

Rakel 572 444 549 961

Strategic Warehouse 44 438 7 854

Offentligrättslig verksamhet

Intyg förare 4 890 4 003

Summa intäkter för avgifts-
finansierad verksamhet

785 514 721 116

Summa 811 913 735 928

Skillnaden mellan åren vad avser Övriga in
täkter i verksamheten hänför sig till reavinst 
anläggningstillgångar 2018. Skillnaden mellan 
åren vad avser intäkter enligt 4§ beror bland 
annat på intäkter i samband med planerings
konferenser för Totalförsvarsövningen 2020 
och Barents Rescue.

Strategic Warehouse är en verksamhet som 
tillkom under mitten av 2018, vilket förklarar 
den låga omsättningen 2018. Den avgifts
belagda verksamheten kommenteras mer i 
Särskild återrapportering.

I not 2 redovisas de intäkter som klassifice
ras som intäkter av avgifter och andra ersätt
ningar. Inom de avgiftsfinansierade verksam
heterna redovisas även intäkter av bidrag och 
finansiella intäkter (not 3 och 4). I tabellen 
för avgiftsbelagd verksamhet i Särskild åter
rapportering anges de totala intäkterna, dvs 
inte enbart dem i not 2. 

Not 3 

Intäkter av bidrag 2019 2018

Arbetsförmedlingen 1 875 2 247

KBV 280 1 315

Polismyndigheten 1 260 1 027

Sida 3 057 912

Vinnova 1 717 1 004

Umeå universitet 438 210

Övriga statliga myndigheter 599 60

Bidrag från EU 31 728 8 298

Övriga bidrag 351 -24

Summa 41 305 15 049

Ökningen från föregående år vad avser bidrag 
från EU beror på att MSB under året ingått 
ett avtal inom EUmekanismen RescEU 
Transition som stöttar medlemsländer vid 
skogsbränder. MSB ställer sina helikoptrar till 
förfogande och erhåller finansiering om 75% 
för att hålla helikopterberedskap.
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Not 4

Finansiella intäkter 2019 2018

Ränteintäkter negativ ränta lån 
RGK

3 763 7 162

Ränteintäkter på fordringar 
m.m.

114 88

Valutakursdifferens 918 1 926

Summa 4 795 9 176

Enligt ESV ska den negativa räntan på lån 
redovisas som ränteintäkt och den negativa 
tillgodoräntan på räntekontot som räntekost
nad. Vad avser ränta på räntekontot har inget 
bokförts som ränteintäkt medan 1 048 tkr 
bokförts som räntekostnad.

Skillnaden mellan åren vad avser den 
negativa räntan på lån beror på lägre bokfört 
värde på anläggningstillgångar 2019 och att 
den negativa räntan har höjts mellan åren.

Not 5

Kostnader för personal 2019 2018

Löner och arvoden -615 690 -578 734

Förändring av  
semesterlöneskuld

-3 523 -5 252

Övriga ersättningar -13 339 -10 564

Arbetsgivar- och  
pensionsavgifter

-313 779 -289 900

Övriga personalkostnader -20 645 -17 422

Summa -966 976 -901 872

Skillnaden mellan åren förklaras av ökade 
lönekostnader pga ökat antal anställda.

MSB:s lönekostnader, exklusive arbets givar
avgifter, pensionspremier och andra avgifter 
enligt lag och avtal (summan av utfallet på 
S-koderna 4111–119) uppgår till 623 123 tkr. 
MSB:s kostnader avseende arvoden till styrelse, 
kommittéer m.m. uppgår till 51 tkr (summan 
av utfallet på Skoderna 4112 och 4118).

Not 6

Kostnader för lokaler 2019 2018

-200 157 -191 631

Större delen av ökningen mellan åren beror 
på att verksamheten i Stockholm har flyttat 
till nya lokaler. I samband med flytten fick 
MSB även betala dubbelhyra. Ökningen 
förklaras också av ökade hyreskostnader för 
verksamheten i Kristinehamn med anledning 
av ökad lokalyta.

Not 7

Övriga driftkostnader 2019 2018

-914 161 -794 919

En del av ökningen 2019 beror på de sats
ningar som gjorts inom utbildningsverksam
heten med fler antal utbildningar. Ökningen 
beror också på att det har gjorts stora an
skaffningar av förstärkningsresurser för att 
återställa och stärka landets förmåga vid 
naturolyckor. Efter skogsbränderna 2018 
behövde befintliga depåer återställas. Under 
2019 har det även uppstått kostnader för 
bland annat planeringskonferenser avseende 
Totalförsvarsövningen 2020 och Barents 
Rescue.

Av utfallet på 2:3 ap.2 Ersättning för rädd
ningstjänst m.m. har 23 127 tkr bokförts 
som köpt tjänst istället för bidrag, se vidare 
inledningen till den finansiella delen.

Not 8

Finansiella kostnader 2019 2018

Räntekostnader räntekonto  
hos RGK

-1 048 -1 216

Övriga räntekostnader -195 -89

Valutakursdifferens -2 111 -1 261

Övriga finansiella kostnader -1 -3

Summa -3 355 -2 569

Negativ tillgodoränta på räntekontot redo
visas som en räntekostnad. Av valutakurs
differensen är 687 tkr hänförligt tilll anslag 
2:3 ap.2. Ersättning för räddningstjänst m.m., 
se vidare inledningen till den finansiella delen.
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Not 9

Avskrivningar 2019 2018

Immateriella tillgångar -103 214 -69 402

Maskiner, inventarier, 
installationer m.m.

-183 525 -254 189

Beredskapstillgångar -30 814 -29 623

Summa -317 553 -353 214

Att avskrivningar för immateriella tillgångar 
ökat jämfört med 2018 beror på en nedskriv
ning av ett system för rapportering av itinci
denter. De nedlagda utgifterna på 26 mnkr 
under perioden 2016–2018 har inte bidragit 
till färdigställandet av tillgången. Därför fattades 
beslut om nedskrivning med 26 mnkr, se även 
not 13.

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
har lägre avskrivningskostnad än föregående 
år. Det beror framför allt på en nedskrivning 
av Rakel etapp 1–3 som gjordes 2018. Mot
svarande nedskrivning finns inte 2019.

Not 10

Transfereringar 2019 2018

Medel från statens budget 
för fin bidrag

1 460 597 1 479 006

Medel från myndigheter  
för fin bidrag 

1 452 700

Övriga erhållna medel för 
fin bidrag EUprojekt

440 522

Lämnade bidrag

Anslag 2:2 ap.2  
Förebyggande åtgärder 
mot jordskred m.m.

-129 850 -74 850

Anslag 2:3 ap.2 Ersättning 
för räddningstjänst m.m.

-149 726 -292 821

Anslag 2:4 ap.5  
Krisberedskap

-1 055 174 -968 395

Anslag 2:6 ap.1 Myndig-
heten för samhällsskydd 
och beredskap

-125 847 -143 640

Vidareförmedling medel 
forskningsprojekt

-1 452 -

Vidareförmedling medel 
EU-projekt 

-440 -522

Periodisering bidrag,  
ej anslagsavräknat 

-1 496 -

Summa lämnade bidrag -1 463 985 -1 480 228

Saldo transfereringar -1 496 -

Medel från myndigheter för finansiering av 
bidrag kommer från Svenska kraftnät och 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande (FORMAS) som är 
medfinansiärer i olika forskningsprojekt. 
Medlen har sedan vidareförmedlats till andra 
statliga myndigheter.

Övriga erhållna medel för finansiering 
av bidrag avser ett EUprojekt, där medlen 
senare vidareförmedlats till Institutet för 
framtidsstudier.

MSB fick en tillfälligt ökad anslagsnivå 
innevarande år från 74 850 tkr till 129 850 tkr 
vad avser anslag 2:2 ap.2 Förebyggande åtgär
der mot jordskred m.m. Den högre anslags
nivån har medfört att MSB kunnat beviljat 
tidigare inkomna ansökningar från kommuner. 
Dessa har inte kunnat omhändertas inom 
ramen för den lägre anslagsnivån. 

Under 2018 betalades stora ersättningar ut 
från anslag 2:3 ap.2 Ersättning för räddnings
tjänst m.m. med anledning av sommarens 
skogsbränder, vilket förklarar skillnaden 
mellan åren.

Ökningen av lämnade bidrag från anslag 
2:4 ap.5 Krisberedskap beror framför allt på 
fler ansökningar från myndigheter bland 
annat avseende utvecklingsprojekt för att 
stärka arbetet med civilt försvar.

Ökningen för anslag 2:6 ap.1 2018 beror på 
stora ersättningar till länsstyrelser för skogs
brandsbevakning med flyg.

Saldot i transfereringsavsnittet är i sin helhet 
hänförligt till återföring av periodisering av 
fordran återbetalning bidrag, se vidare not 19.
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Not 11

Årets kapitalförändring 2019 2018

Kostnader/intäkter som påverkat resultaträkningen  
i anslagsfinansierad verksamhet men som inte  
anslagsavräknats

Revinst anslags-
finansierade anläggningar

- 150

Reaförlust anslags-
finansierade anläggningar

-9 -127

Avskrivningar anslags-
finansierade anläggningar

-63 910 -120 636

Återföring  
periodisering bidrag

-1 496 -

Avsättning  
avhjälpande miljöskador

- -10 000

Summa -65 415 -130 613

Över-/underskott i den avgiftsfinansierade  
delen av verksamheten

Uppdragsutbildning m.m. -4 074 -629

Intyg förare -241 153

Tekniska system (SGSI) -11 -48

Tjänsteexport -468 -423

Internationella insatser -319 819

Rakel 72 099 72 372

Strategic Warehouse 1 403 -1 335

Summa avgifts-
finansierad verksamhet

68 389 70 909

Årets kapitalförändring 2 974 -59 704

Se not 30 vad gäller avsättning avhjälpande 
miljöskador och not 10 vad avser återföring 
av periodisering av bidrag. Skillnaden mellan 
åren är hänförlig till avskrivningar anslags
finansierade anläggningstillgångar i Rakel- 
verksamheten 2018, se vidare not 9.

Årets resultat i de avgiftsfinansierade 
verksamheterna kommenteras mer i resultat
redovisningen under avsnitt Särskild åter
rapportering.

Not 12

Balanserade utgifter  
för utveckling 19-12-31 18-12-31

IB anskaffningsvärde 34 848 34 533

Årets anskaffning - 315

Årets utrangering/ 
försäljning

-6 529 -

UB anskaffningsvärde 28 319 34 848

IB ackumulerade  
avskrivningar

-30 496 -29 508

Årets avskrivning -1 082 -988

Årets utrangering/ 
försäljning

6 529 -

UB ackumulerade  
avskrivningar

-25 049 -30 496

Bokfört värde 3 270 4 352

Årets utrangering avser en kartapplikation, 
där den tekniska livslängden är uppnådd.

Not 13

Rättigheter och  
andra immateriella  
anläggningstillgångar 19-12-31 18-12-31

IB anskaffningsvärde 680 826 757 768

Årets anskaffning 118 312 90 828

Årets utrangering/ 
försäljning

-27 527 -168 202

UB anskaffningsvärde 771 611 680 394

IB ackumulerade  
avskrivningar

-341 943 -441 581

Årets avskrivning -75 204 -68 413

Årets utrangering/ 
försäljning

599 168 051

UB ackumulerade  
avskrivningar

-416 548 -341 943

Bokfört värde 355 063 338 451

Skillnaden på 432 tkr mellan UB anskaffnings
värde 2018 och IB anskaffningsvärde 2019 
beror på en korrigering av en immateriell 
investering som felaktigt var bokförd som en 
pågående materiell tillgång 2018. Motsvarande 
differens med motsatt tecken finns därför 
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även i not 17. Skillnaden mellan åren hänför 
sig framför allt till Rakelverksamheten, där en 
förklaring är investeringsprojekten för fortsatt 
utbyte av växlar till följd av att den tekniska 
eller ekonomiska livslängden är uppnådd.

Merparten av årets utrangering/försälning 
beror på en nedskrivning av ett system för 
rapportering av itincidenter. De nedlagda   
utgifterna på 26 mnkr under perioden 
2016–2018 har inte bidragit till färdigställandet 
av tillgången. Därför fattades under året ett 
beslut om nedskrivning med 26 mnkr.

Not 14

Byggnader, mark och 
annan fast egendom 19-12-31 18-12-31

IB anskaffningsvärde 10 201 10 106

Årets anskaffning 987 95

UB anskaffningsvärde 11 188 10 201

IB ackumulerade  
avskrivningar

-6 482 -5 810

Årets avskrivning -695 -672

UB ackumulerade  
avskrivningar

-7 177 -6 482

Bokfört värde 4 011 3 719

Not 15

Förbättringsutgifter  
på annans fastighet 19-12-31 18-12-31

IB anskaffningsvärde 156 388 125 485

Årets anskaffning 30 527 31 944

Årets utrangering/ 
försäljning

-59 -996

UB anskaffningsvärde 186 856 156 433

IB ackumulerade  
avskrivningar

-112 685 -106 155

Årets avskrivning -12 050 -7 526

Årets utrangering/ 
försäljning

- 996

UB ackumulerade  
avskrivningar

-124 735 -112 685

Bokfört värde 62 121 43 748

Differensen mellan UB anskaffningsvärde 
2018 och IB anskaffningsvärde 2019 beror på 
en felaktig aktivering från pågående materiella 
tillgångar 2018. Under 2019 korrigerades detta 
vilket förklarar differensen på 45 tkr, se även 
not 17. Ökningen 2019 beror på investeringar 
som har gjorts i samband med att verksam
heten i Stockholm flyttade till nya lokaler.

Not 16

Maskiner, inventarier, 
installationer m.m. 19-12-31 18-12-31

IB anskaffningsvärde 2 250 440 2 517 079

Årets anskaffning 96 390 189 934

Årets utrangering/ 
försäljning

-11 408 -488 593

Överföringar  
från pågående

4 446 31 708

UB anskaffningsvärde 2 339 868 2 250 128

IB ackumulerade  
avskrivningar

-1 085 213 -1 326 341

Årets avskrivning -170 780 -245 073

Årets utrangering/ 
försäljning

11 359 486 513

UB ackumulerade  
avskrivningar

-1 244 634 -1 084 901

Bokfört värde 1 095 233 1 165 226

I samband med överföring av beredskapstill
gångar från lagerredovisningssystemet Smash 
till anläggningstregistret i Agresso noterades 
en mindre differens mot bokföringen i huvud
boken. Uppgifterna i systemet var korrekta 
vilket innebär att bokföringen i huvudboken 
har justerats. Detta förklarar differensen på 
312 tkr mellan UB 2018 och IB 2019 för 
anskaffningsvärde och mellan UB 2018 och 
IB 2019 för avskrivningar.

Sena anskaffningar i Rakelverksamheten 
har inneburit att det har varit färre aktive
ringar av anläggningstillgångar 2019 jämfört 
med 2018, vilket förklarar skillnaden mellan 
åren. Se vidare not 17. Vad avser Rakel görs 
inventering löpande i samband med service 
och underhåll samt vid nya installationer, 
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såsom vid utbyte av basstationer och växlar 
(Bravurprojektet). 

I samband med flytten till nya lokaler 
i Stockholm gjordes en genomgång av 
befintliga tillgångar. En inventering av övriga 
befintliga tillgångar har också gjorts 2019 i 
och med införandet av ny organisation 2020.

Not 17

Pågående  
nyanläggningar 19-12-31 18-12-31

IB anskaffningsvärde 14 031 39 461

Årets anskaffning 81 758 7 689

Överföring från pågående -4 446 -31 707

Årets nedskrivningar - -1 025

UB anskaffningsvärde 91 343 14 418

Differensen mellan UB 2018 och IB 2019 
uppgår till 387 tkr och består nettot av 432 tkr 
och 45 tkr, som avser korrigeringar av felaktigt 
bokföring, se vidare not 13 och 15.

Att årets anskaffning av pågående nyan
läggningar är högre än föregående år beror 
på att Rakel inte färdigställt investeringar i 
samma utsträckning som 2018. En stor del av 
skillnaden kan hänföras till investeringsprojektet 
Release 8 som uppgår till 40 mnkr och som 
inte hann bli färdigtställt under 2019.

Not 18

Beredskapstillgångar 19-12-31 18-12-31

Varningsmateriel analog

IB anskaffningsvärde 301 960 286 409

Årets anskaffning 16 086 14 063

Överföring från pågående 1 323 1 488

UB anskaffningsvärde 319 369 301 960

IB ackumulerad avskrivning -202 888 -187 806

Årets avskrivning -16 053 -15 082

UB ackumulerade  
avskrivningar

-218 941 -202 888

Bokfört värde 100 428 99 072

Sambandsutrustning

IB anskaffningsvärde 1 143 1 143

UB anskaffningsvärde 1 143 1 143

IB ackumulerad avskrivning -1 143 -1 143

UB ackumulerade  
avskrivningar

-1 143 -1 143

Bokfört värde 0 0

Ledningsplatser

IB anskaffningsvärde 249 475 245 987

Årets anskaffning 4 112 1 033

Överföring från pågående 4 777 2 455

UB anskaffningsvärde 258 364 249 475

IB ackumulerade  
avskrivningar

-228 593 -224 407

Årets avskrivning -4 349 -4 186

UB ackumulerade  
avskrivningar

-232 942 -228 593

Bokfört värde 25 422 20 882

Sanering och indikering

IB anskaffningsvärde 34 578 35 118

Årets anskaffning - 2 632

Årets utrangering/ 
försäljning

- -3 680

Överföring från pågående - 509

UB anskaffningsvärde 34 578 34 579

IB ackumulerade  
avskrivningar

-29 909 -31 694

Årets avskrivning -1 826 -1 770

Årets utrangering/ 
försäljning

- 3 555

UB ackumulerade  
avskrivningar

-31 735 -29 909

Bokfört värde 2 843 4 670

 Tabellen fortsätter!
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Pågående beredskapstillgångar

IB anskaffningsvärde 24 842 24 701

Årets anskaffning 15 043 4 593

Överföringar -6 100 -4 452

Bokfört värde 33 785 24 842

Varningsmateriel digital

IB anskaffningsvärde 51 206 51 206

UB anskaffningsvärde 51 206 51 206

IB ackumulerade  
avskrivningar

-25 452 -16 867

Årets avskrivning -8 585 -8 585

UB ackumulerade  
avskrivningar

-34 037 -25 452

Bokfört värde 17 169 25 754

Summa bokfört värde 179 647 175 220

Ledningplatser har inventerats löpande under 
2019. Varningsmaterielen inventerades i sam
band med byte av driftoperatör 2017. Dess
utom inventeras varningsmaterielen löpande i 
samband med service och underhåll samt vid 
nya installationer såsom vid byte av pneuma
tisk anläggning till elektroakustisk anläggning.

Not 19

Andra långfristiga  
fordringar 19-12-31 18-12-31

1 089 3 267

Fordringarna avser krav på återbetalning av 
bidrag, där löptiden överstiger ett år. Den del 
av fordringarna som har en löptid inom ett år 
(1 496 tkr) redovisas under Övriga kortfristiga 
fordringar.

Not 20

Varulager och förråd 19-12-31 18-12-31

Drivmedel m.m. 261 320 

Publikationer m.m. 251 293 

Kiosk och restaurang 341 335 

Internationellt lager, bistånd 53 516 56 369 

Strategiskt lager EU 30 824 842 

Strategiskt övertaget  
lager EU

580 -

Summa 85 774 58 159

Strategic Warehouse är en ny avgiftsbelagd 
verksamhet som startades i mitten av 2018 
och det är först 2019 som verksamheten har 
kommit igång med bl a stora inköp till lager. 
I november 2019 genomfördes en fysisk 
inventering av lagret i Kristinehamn.

Not 21

Kundfordringar 19-12-31 18-12-31

Inhemska kunder

Teracom AB 1 640 90

Reachem AB 1 416 338

Stockholms läns landsting 2 248 25

Övriga 3 913 6 485

Utländska kunder

European Comission 2 768 2 722

Regio Twente Brandweer 688 1 171

UNOPS 475 -

Övriga 584 4 625

Summa 13 732 15 456
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Not 22 

Fordringar hos andra 
myndigheter 19-12-31 18-12-31

Skatteverket,  
mervärdeskatt

72 162 57 966

Regeringskansliet 336 2 859

Försvarsmakten 1 779 526

Polismyndigheten 1 238 359

Övriga 2 875 5 509

Summa 78 390 67 219

Not 23

Övriga kortfristiga  
fordringar 19-12-31 18-12-31

Fordringar hos leverantör 468 936

Förskott och fordran/ 
återbetalning lön

97 -7

Avräkningskonto resor 1 542 1 045

Övriga fordringar utländska 310 279

Övriga 1 493 811

Summa 3 910 3 064

En del av saldot avser avräkningskonto för 
resor som beställs via resesystemet Tur och 
Retur. Samlingsfakturor från reseföretaget 
bokförs i debet på avräkningskontot. Månads
vis bokförs filer i kredit från Tur och Retur. 
Filerna innehåller resor, där resenären skapat 
en reseräkning och kopplat följesedelsrader. 
Löpande finns alltid ett saldo på avräknings
kontot beroende på förskottsfakturering från 
reseföretaget och att resenären inte gjort 
reseräkning för genomförda resor.

Not 24

Periodavgränsnings-
poster 19-12-31 18-12-31

Förutbetalda lokalhyror 51 995 53 369

Förutbetalda  
leasingavgifter

178 519 192 124

Övriga förutbetalda  
kostnader

29 669 26 864

Upplupna intäkter  
internationella insatser

1 303 8 647

Upplupna EU-bidrag 10 641 968

Övriga upplupna intäkter 2 690 3 424

Summa 274 817 285 396

Skillnaden mellan åren är till större delen hän
förlig till Rakelverksamheten vad avser minsk
ning av förutbetalda leasingavgifter. När det 
gäller EU-bidrag är det finansiering av helikop
terberedskap som står för den största ökningen.

Not 25

Avräkning med  
statsverket 19-12-31 18-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde (SCR)

Ingående balans 123 291 106 869

Redovisat mot anslag 1 731 182 1 732 291

Medel hänförbara till  
transfereringar m.m.  
som betalats från icke 
räntebärande flöde 

-1 776 367 -1 715 869

Fordringar 78 106 123 291

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 19 926 6 713

Redovisat mot anslag 1 349 457 1 224 434

Anslagsmedel som tillförts 
räntekonto

-1 372 144 -1 211 221

Återbetalning av  
anslagsmedel 

- -

Skulder avseende anslag i 
räntebärande flöde

-2 761 19 926

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Ingående balans - -

Inbetalningar i icke 
räntebärande flöde 

130 277 80 838

Utbetalningar i icke  
räntebärande flöde

-1 906 643 -1 796 707

Betalningar hänförbara till 
anslag och inkomsttitlar 

1 776 366 1 715 869

Saldo - -

Övriga fordringar/skulder 
på statens centralkonto

- -

Summa avräkning  
statsverket

75 345 143 217
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Löpande görs likvidmässiga regleringar 
mellan räntebelagt flöde och SCR-flöde för 
transaktioner som inte kan hanteras i rätt 
flöde med en gång. Regleringen avseende 
november månad gjordes i december 2019. 
Avstämningen och regleringen mellan flöde
na för december månad har gjorts i början 
av 2020. Regleringen 2020 var på 6 710 tkr 
och innebar överföring från SCR-flödet till 
räntekontot.

Not 26

Kassa och bank 19-12-31 18-12-31

Behållning räntekonto i 
Riksgäldskontoret

370 209 399 824

Kassa och bank 29 107 2 499

Summa kassa och bank 399 316 402 323

Merparten av saldo för kassa och bank 2019 
avser medel för EUprojekt på valutakonto. 
Större delen av medlen kom under december 
månad, varvid reglering till olika EUprojekt 
kommer att ske först 2020.

Not 27

Balanserad  
kapitalförändring 19-12-31 18-12-31

Balanserad kapital-
förändring anslags-
finansierad verksamhet

-5 918 4 081

Balanserat resultat för avgiftsfinansierad verksamhet

Uppdragsutbildning m.m. -822 -3 703

Intyg förare -86 -239

Tekniska system (SGSI) 2 518 2 565

Tjänsteexport 521 944

Internationella insatser -5 204 -6 022

Rakel 220 781 148 409

Strategic Warehouse II -1 335 -

Summa avgifts-
finansierad verksamhet

216 373 141 954

Summa balanserad  
kapitalförändring

210 455 146 035

Not 28

Myndighetskapital Statskapital

Bal kap 
anslagsfin 

verksamhet

Bal kap 
avgiftsfin 

verksamhet Övrigt

Kapital-
förändring 

enligt RR Summa

Utgående balans 2018 384 282 4 081 141 954 -59 704 470 613

A Ingående balans 2019 384 282 4 081 141 954 -59 704 470 613

Föregående års kapitalförändring -120 613 70 909 -10 000 59 704 0

Årets avräkning statskapital 67 873 67 873

Årets kapitalförändring 2 974 2 974

Rättelse 3 511 3 511

B Summa årets förändring -52 741 0 74 420 -10 000 62 678 74 358

C Utgående balans 2019 331 541 4 081 216 374 -10 000 2 974 544 970
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Not 31

Övriga avsättningar 19-12-31 18-12-31

Avsättning återställandekostnader lokaler

Ingående avsättning 5 500 5 500

Årets förändring - -

Utgående avsättning 5 500 5 500

Avsättning skadestånd

Ingående avsättning - -

Årets förändring 4 000 -

Utgående avsättning 4 000 -

Övriga avsättningar

Ingående avsättning 11 701 10 139

Årets förändring 840 1 562

Utgående avsättning 12 541 11 701

Summa utgående  
avsättning

22 041 17 201

Avsättningen för avhjälpande av miljöskador 
som bokfördes 2018 med 10 mnkr särredovi
sas i kolumnen Övrigt.

Rättelse av finansiering avseende uppar
betade kostnader för en fortbildningstjänst 
som gjorts mellan avgiftsbelagd och anslags
finansierad verksamhet 2019 med 3 511 tkr 
särredovisas på egen rad ovan, se vidare 
inledningen till den finansiella delen. 

Not 29

Avsättningar  
för pensioner 19-12-31 18-12-31

Ingående avsättning 5 222 6 617

Årets pensionskostnad -28 1 533

Årets pensions-
utbetalningar

-2 388 -2 928

Utgående avsättning 2 806 5 222

Antalet delpensionsbeslut har minskat under 
2019 jämfört med 2018, vilket förklarar skill
naden mellan åren.

Not 30

Avsättning avhjälpande 
miljöskador 19-12-31 18-12-31

Ingående avsättning 10 000 -

Årets förändring - 10 000

Utgående avsättning 10 000 10 000

2019 bokade MSB upp en avsättning för av
hjälpande av miljöskador på vardera 5 mnkr 
för miljöskadeobjekten övningsfälten vid 
skolorna på Sandö och i Revinge. Beloppen 
baseras på faktiskt genomförd sanering vid 
Räddningsverkets numera nedlagda skolor 
i Skövde och Rosersberg. Saneringsåtgärder 
som medför utgifter och då även anslags
belastning bedöms bli aktuella först då det 
fattas beslut om avveckling av verksamheten. 
Finansiering kommer då att ske via myndig
hetens förvaltningsanslag 2:6. Det har ännu 
inte skett någon redovisning mot anslag. 
Övergångsbestämmelsen i anslagsförordningen 
är inte aktuell för MSB eftersom myndighe
ten inte tidigare har redovisat avsättningen 
mot anslag.

Med anledning av att MSB under 2018 be
slutade att verksamheten i Stockholm skulle 
flytta till nya lokaler bokfördes uppskattade 
kostnader för återställande av befintliga 
lokaler som en avsättning med motsvarande 
5 500 tkr. Efter balansdagen finns det indika
tioner på att avsättningen kan vara något för 
hög, men eftersom förhandling fortfarande 
pågår är avsättningen oförändrad 2019.

Som framgår av inledningen till den finan
siella delen pågår det en förhandling mellan 
MSB och fastighetsägare för de nya lokalerna i 
Stockholm om vem det är som orsakat förse
ningar i byggprojektet och därmed blir skyldig 
att betala merkostnaderna. En avsättning 
för bedömd skadeståndskostnad har därför 
bokats upp med 4 mnkr.

Övriga avsättningar avser myndighetens 
kompetensväxlings och kompetensutveck
lingsåtgärder (s.k. tryggpengar).
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Not 32

Lån i Riksgäldskontoret 19-12-31 18-12-31

Låneram enligt 7 kap. 1 § budgetlagen

Ingående balans 168 956 107 570

Årets nyupptagna lån 58 024 94 263

Årets amorteringar -46 584 -32 877

Summa utgående balans 
Lån RGK

180 396 168 956

Beviljad låneram enligt 7 kap. 1 § budget
lagen är 200 000 tkr.

Not 33

Övriga krediter i Riks-
gäldskontoret 19-12-31 18-12-31

Övrig Kreditram enligt 7 kap. 6 § budgetlagen

Ingående balans 1 304 311 1 270 019

Årets nyupptagna lån 163 547 237 269

Årets amorteringar -213 926 -202 977

Summa utgående balans 
Övrig kreditram RGK

1 253 932 1 304 311

Beviljad övrig kreditram enl 7 kap 6 § bud
getlagen är 1 550 000 tkr. Av beredskaps
tillgångarna som omfattas av den övriga 
kreditramen är det bara varningsmaterielen 
(analog teknik) som lånefinansieras. Övriga 
beredskapstillgångar anslagsfinansieras.

Not 34

Kortfristiga skulder till 
andra myndigheter 19-12-31 18-12-31

Skatteverket 17 783 15 539

Skatteverket,  
mervärdesskatt

6 877 3 024

Statens pensionsverk 6 644 5 984

Försvarshögskolan 8 378 8 368

Mittuniversitetet 2 750 350

Totalförsvarets  
forskningsinstitut

11 046 15 355

Övriga 16 458 14 885

Summa 69 936 63 505

Not 35

Leverantörsskulder 19-12-31 18-12-31

Inhemska leverantörer

ATEA 18 244 13 258

TeliaSonera Sverige AB 23 219 29 855

Teracom 61 215 88 337

Övriga 184 574 163 342

Utländska leverantörer

Airbus 49 136 8 849

Hörmann Gmbh 2 950 722

ROFI 305 -

Övriga 1 114 1 758

Summa 340 757 306 121

Under 2019 har Rakelverksamheten lagt fler 
beställningar mot Airbus jämfört med 2018. 
För Teracom gäller det omvända, Rakelverk
samheten lade fler beställningar 2018 än 2019.
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Not 36

Övriga kortfristiga 
skulder 19-12-31 18-12-31

Personalens källskatt 17 732 15 326

Skuld till EU, valutakonto 19 571 -

Övriga skulder -496 598

Summa 36 807 15 924

Merparten av saldot 2019 för Skuld till EU, 
valutakonto avser medel som betalades in 
under december månad. Reglering av medlen 
till de olika EUprojekten kommer därför att 
göras först 2020.

Not 37

Periodavgränsnings-
poster 19-12-31 18-12-31

Semesterlöneskuld  
inkl sociala avgifter m.m. 

65 057 60 840

Upplupna löner inkl sociala 
avgifter m.m.

3 192 4 498

Övriga upplupna kostnader 52 587 3 804

Övriga oförbrukade bidrag, 
inomstatligt

5 630 6 777

Övriga oförbrukade bidrag, 
utomstatligt

5 119 9 435

Förutbetalda intäkter 129 830 276 028

Summa 261 416 361 382

Skillnaden mellan åren vad avser semester
löneskuld beror på ökat antal anställda.

Ökningen av övriga upplupna kostnader 
beror på ökade kostnader för materielanskaff
ning inom verksamheten för Strategic Ware
house och där materielen ännu inte har för
brukats på insats. Minskningen av förutbetalda 
intäkter förklaras av återbetalning av ej förbru
kade medel till SIDA för den internationella 
insatsverksamheten samt minskade intäkter för 
det strategiska EU lagret (Strategic Warehou
se). Övriga oförbrukade bidrag, inomstatligt, 
består av totalt sex bidrag. Ett beräknas tas i 
anspråk inom 3 månader, fyra bidrag beräknas 
tas i anspråk om mer än tre månader men 
inom ett år. Ytterligare ett  bidrag förväntas tas 
i anspråk om mer än tre år.

Not 38 
Anslag 2:2 ap.2 Förebyggande åtgärder mot jordskred 
och andra naturolyckor 

MSB fick en tillfälligt ökad anslagsnivå inne
varande år från 74 850 tkr till 129 850 tkr. 
Den högre anslagsnivån har medfört att MSB 
kunnat beviljat tidigare inkomna ansökningar 
från kommuner. Dessa har inte kunnat om
händertas inom ramen för den lägre anslags
nivån. Anslaget används också för bidrag till 
länsstyrelserna för arbete enligt förordningen 
(2009:956) om översvämningsrisker.

Not 39
Anslag 2:3 ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

Utfallet är helt beroende av de händelser som 
inträffar och tidpunkten för inkommen ansö
kan som ger rätt till ersättning från anslaget. 
Merparten av utfallet avser ersättningar för 
skogsbränderna 2018. Under året fattade 
regeringen beslut om ett medgivet överskri
dande i regleringsbrev 20191205 motsva
rande 30 mnkr. Detta har dock inte behövt 
nyttjas. Däremot har 14 mnkr av beviljad 
(19 mnkr) anslagskredit nyttjats.

Not 40
Anslag 2:4 ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande 
och humanitär verksamhet 

MSB disponerar anslaget först efter beslut 
av Regeringskansliet och det är avsett att 
finansiera vissa insatser. Regeringskansliet har 
under 2019 fattat beslut om två insatser, en i 
Bolivia med anledning av skogsbränder och 
en i Albanien med anledning av jordbävning.

Not 41
Anslag 2:4 ap.5 Krisberedskap 

MSB disponerar anslaget i syfte att öka för
mågan att förebygga och förbereda för kris i 
hela systemet. De sista åren har det varit ett 
ökat tryck på ansökningar från myndigheter 
att bedriva utvecklingsprojekt främst för att 
stärka arbetet inom civilt försvar. Även inom 
verksamheter såsom skyddsrum och lednings
platser finns ett ökat behov av finansiellt 
stöd för att utveckla dessa förmågor. MSB 
har under året kunnat fördela om medel till 
verksamheter där behoven varit stora i de 
fall prognoserna gått ner inom andra, vilket 
har medfört att anslagsutfallet är i nivå med 
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anslagstilldelningen. Under året minskade 
anslagsnivån med 12,5 mnkr till utgiftsområde 
4, anslag 1;2 Säkerhetspolisen.

Högstbeloppet på 3 000 tkr för Nationell 
samordning eftersläckningsarbete skogs
bränder avser både 2018 och 2019. 2018 
betalades det ut 1 000 tkr och 2019 1 311 tkr.

Not 42
Anslag 2:6 ap.1 Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap 

MSB fick 2019 en ökad anslagstilldelning 
motsvarande 189 mnkr. Detta har bland 
annat medfört att fler utbildningar har 
kunnat genomföras. Det har även möjliggjort 
för MSB att kunna rekrytera personal för att 
fortsatt utveckla verksamheten främst inom 
civilt försvar. Anslaget har belastats med 
kostnader för skogsbrandsbevakning och 
nyttjandet av MSB:s nya förstärkningsresurs 
med brandbekämpning från luften. Kostna
derna har kunnat inrymmas i den tilldelning 
som myndigheten fått. Under året har MSB 
också kunnat hantera nyttjandet av anslags
krediten 2018 och går in i 2020 i balans.

Av anslaget har 111 207 tkr använts för att 
finansiera beredskap och indirekta kostnader 
för att genomföra internationella insatser.

Not 43
Anslag 1:1 ap. 41 Internationell civil krishantering

Anslaget finansierar insatser inom civil kon
flikthantering. Summan av högstposterna för 
beloppsvillkoren under anslaget överstiger 
tilldelade medel. Detta ger en flexibilitet att 
styra resurserna dit det är mest väsentligt, 
vilket kan ge skillnad mellan utfall och aktuellt 
beloppsvillkor.

Not 44
Anslag 1:10 ap.1 Klimatanpassning

Anslaget finansierar MSB:s kostnader för 
arbete enligt förordningen (2009:956) om 
översvämningsrisker.

Not 45
Totalt anslagsutfall 

Redovisade nettoutgifter i anslagsredovis
ningen överensstämmer inte med intäkter 
av anslag i resultaträkningen beroende på att 
MSB även har anslagspåverkande poster i 
transfereringsavsnittet. Se vidare not 1. 

Not 46
Inkomstitelredovisning

Det finns för närvarande inga skadestånds-
ärenden, där ersättning ska levereras in mot 
inkomsttitel.

Not 47
Bemyndiganderedovisning anslag 2:2 ap.2  
Förebyggande åtgärder mm

Det finns en avvikelse mellan bemyndigande
ramen (80 mnkr) och utestående åtaganden 
(53 mnkr) 2019. Den förklaras av att en 
anpassning måste ske till en lägre beräknad 
anslagsnivå 2021 (24 mnkr).

Not 48
Bemyndiganderedovisning anslag 2:4 ap.1 Krisberedskap

MSB hemställde 2019 om en höjning av 
bemyndiganderamen för anslag 2:4 ap.5 med 
anledning av överenskommelser kring kom
muners och regioners arbete med krisbered
skap och civilt försvar. Den nya bemyndigan
deramen uppgår till 2 000 mnkr mot tidigare 
1 000 mnkr.

Not 49

Finansieringsanalys 2019 2018

Kostnader enl  
resultaträkning

-2 402 202 -2 244 205

Justeringsposter i finansieringsanalysen

Avskrivningar 317 553 352 296

Reaförluster 108 2 358

Avsättningar -2 416 8 605

Summa -2 086 957 -1 880 946
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Not 50

Finansieringsanalys 2019 2018

Intäkter avgifter  
och ersättningar  
enl resultaträkning

811 913 735 928

Justeringsposter i finansieringsanalysen

Reavinster -648 -2 272

Summa 811 265 733 656

Not 51
Förändring myndighetskapital

Rättelse av finansiering för en fortbildnings
tjänst inom utbildningsverksamheten har 
bokförts i balansräkningen mellan balanserad 
kapitalförändring i den avgiftsbelagda verk
samheten Uppdragsutbildning m.m. och 
avräkning anslag med belopp 3 511 tkr.

Not 52
Finansiering av investeringar

Av årets nya lån från Riksgäldskontoret avser 
58 024 tkr lån enl 7 kap 1§ budgetlagen och 
163 547 tkr övrig kreditram enl 7 kap 6 § bud
getlagen. Av årets amorteringar avser 46 584 tkr 
lån enl 7 kap 1 § budgetlagen och 213 926 tkr 
övrig kreditram enl 7 kap 6§ budgetlagen.

Not 53
MSB:s insynsråd 2019

Ordförande
Dan Eliasson, generaldirektör MSB
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  ledamot Regeringens krishanteringsråd, 
ledamot Samverkansrådet mot terrorism, 
ordförande Mediernas beredskapsråd, 
ordförande Rådet för samhällsviktiga 
kommunikationstjänster, ledamot 
Kungafonden.

Insynsrådets ledamöter
Åsa Lindestam, riksdagsledamot
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  ledamot Försvarsmaktens insynsråd, 
ledamot Länsstyrelsen Gävleborg.

Dan I Persson, regionpolischef   
Polismyndigheten

Dennis Gyllensporre, generallöjtnant 
Försvarsmakten (ledamot i insynsrådet 
t.o.m. 201909)
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  ledamot Kungliga Krigsvetenskapsaka
demien, styrelseledamot Anna Lindh 
Academy.

Charlotte Petri Gornitzka, assisterande  
Generalsekreterare och biträdande  
exekutiv direktör UNICEF  
(ledamot i insynsrådet t.o.m. 201912) 

Olivia Wigzell, generaldirektör  
Social styrelsen
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  styrelseordförande Örebro universitet 
tom februari 2019, ordförande OECD:s 
hälsokommitté, ordförande Rådet för 
styrning med kunskap, ordförande 
Nämnden för Högspecialiserad vård.

Peter Molin, länsråd Gotland

Ulrika Årehed Kågström,  
generalsekreterare Cancerfonden  
(ledamot i insynsrådet t.o.m. 201909)
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  Kungliga Dramatiska teatern AB, 
Nordic Cancer Union, Union for 
 International Cancer Control (UICC).

Ulf  Svahn, VD Svenska Petroleum och 
Biodrivmedel Institutet (SPBI) (ledamot i 
insynsrådet t.o.m. 201909)
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  styrelseordförande Släckmedelscentralen 
SMC AB t.o.m. 20190508, styrelse
ordförande SPI Miljösaneringsfond AB 
t.o.m. 20190604 och ledamot Oljekris
nämnden t.o.m. december 2019.
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Beatrice Ask, riksdagsledamot
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  ordförande i Försvarsutskottet.

Jonas Haggren, Försvarsmakten – Leda-
mot i insynsrådet fr.o.m. september 2019

Johan G Andersson, VD Svenska  
Petrolium och Biodrivmedel Instituet 
(SPBI) och SPBI Service AB fr.o.m. april 
2019 Ledamot i insynsrådet fr.o.m. 201909  
t.o.m. 201912

Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:

  ordförande i Släckmedelscentralen SMC 
fr.o.m. 20190508, ordförande i SPI Miljö
saneringsfond AB fr.o.m. 20190605.

Not 53
Ersättningar och förmåner 2019

Ersättningar och förmåner till ledande be
fattningshavare och insynsrådets ledamöter 
enligt förordningen (2000:605) om årsredo
visning och budgetunderlag:

Ledande befattningshavare
Generaldirektör: Dan Eliasson
Löner och andra skattepliktiga förmåner   
1 998 719 kronor exklusive sociala avgifter. 
Generaldirektören har rätt till pension enligt 
förordningen (2016:411) om tjänstepension, 
inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndig
hetschefer. Inga andra avtal om pension finns.

Insynsrådets ledamöter
Arvoden och andra skattepliktiga förmåner 
till insynsrådet.

Belopp i kr

Åsa Lindestam 4 500

Dan I Persson 3 000

Dennis Gyllensporre -

Charlotte Petri Gornitzka -

Olivia Wigzell 4 500

Peter Molin 4 500

Ulrika Årehed Kågström 1 500

Ulf Svahn 3 000

Beatrice Ask 4 500

Jonas Haggren 1 500

Johan G Andersson 3 000

Totalt: 30 000

Sammanställning över väsentliga uppgifter

Belopp anges i tusentals kronor 2019 2018 2017 2016 2015

Låneram för investeringar 

låneram enl 7 kap.1 § budgetlagen

beviljad låneram 200 000 200 000 199 000 1 390 000 1 300 000

utnyttjad låneram 180 396 168 956 107 570 1 206 472 1 197 589

övrig kreditram enl 7 kap. 6 § budgetlagen

beviljad låneram 1 550 000 1 550 000 1 550 000 300 000 300 000

utnyttjad låneram 1 253 932 1 304 311 1 270 019 105 000 109 076

 Tabellen fortsätter!
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Belopp anges i tusentals kronor 2019 2018 2017 2016 2015

Kontokredit på räntekonto 

beviljad kontokredit 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

maximalt utnyttjad kontokredit - 74 743 46 471 40 308 167 968

Räntor räntekonto 

räntekostnader 1 048 1 216 487 464 221

ränteintäkter - - 10 10 15

Avgiftsintäkter disponeras

beräknade enligt regleringsbrev 824 000 787 000 667 930 693 950 612 800

utfall 785 514 721 116 730 902 667 224 677 651

Avgiftsintäkter, ej disponeras

beräknade enligt regleringsbrev - - - - -

utfall - - - - 82 736

Anslagskredit för ramanslag

beviljad anslagskredit 1) 104 874 109 723 70 348 68 756 65 583

utnyttjad anslagskredit 14 450 51 916 6 713 152 0

Anslagssparande för ramanslag 19 926 120 215 83 729 93 840 69 854

intecknade åtaganden - - - 5 500 -

Tilldelade bemyndiganden 2 080 000 1 300 000 945 000 792 000 742 000

totalt gjorda åtaganden 2 011 421 494 205 588 299 707 004 654 960

Medeltalet anställda 2) 1177 1240 1068 1025 1039

Årsarbetskrafter 3) 1107 1051 984 951 948

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 880 1 797 1 724 1 691 1 771

Årets kapitalförändring 2 794 -59 704 -74 712 -32 647 -26 394

Balanserad kapitalförändring 210 455 146 035 93 099 30 841 -12 037

1) Jämförelsevärdet 2018 för beviljad anslagskredit har justerats med 1 470 tkr till 109 723 tkr på grund av att krediten 
för anslag 1:1:41 Internationell civil krishantering inte var med i beräkningen.

2) Av antalet anställda 2019 avser 85 tillfälligt anställda i verksamheten för internationella insatser. Motsvarande siffra 
för 2018 var 96 st, 2017 98 st, 2016 85 st och 2015 94 st. Medeltalet anställda är ett genomsnitt av antal anställda 
baserat på mätningar vid två tidpunkter under året, mars och september. Uppgifter kring antal anställda i avsnittet om 
kompetensförsörjning i kapitlet Särskild återrapportering tas fram vid ett tillfälle efter årets slut. Detta förklarar varför 
siffrorna skiljer sig åt. Antal anställda har ökat 2019 när mätningen görs vid årets slut.

3) Av antalet årsarbetskrafter 2019 avser 85 st tillfälligt anställda i verksamheten för internationella insatser. Motsvarande 
siffra för 2018 var 91 st, 2017 91 st, 2016 84 st och 2015 81 st.



96 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2019

Intern styrning och kontroll

MSB:s verksamhet omfattas av förordning (2007:603) om intern styrning och 

kontroll. I detta avsnitt redovisas generaldirektörens bedömning av om den 

interna styrningen och kontrollen varit betryggande under den period som 

årsredovisningen avser.

Bedömning av den interna  
styrningen och kontrollen 2019

MSB har en modell för arbetet med intern 
styrning och kontroll som är en integrerad 
del i MSB:s styrprocess (planerings och 
uppföljningsprocessen). Som stöd i arbetet 
samt för att skapa överblick över målstruktur, 
risker och verksamhetsprocesser använder 
MSB ett planeringsverktyg (Stratsys). Upp
följning av verksamhet och ekonomi sker 
tre gånger per år. De leveranser som gene
raldirektören särskilt prioriterar följs upp 
i myndighetens ledningsgrupp månadsvis. 
Redovisningen från respektive avdelning sker 
i en samlad och gemensam struktur i Stratsys. 
Samtidigt sker uppföljningen av de riskanaly
ser som avdelningarna gör utifrån förordning 
(2007:603) om intern styrning och kontroll 
(FISK). Verksamhetsrisker har av säkerhets
skäl hanterats sidoordnat planeringsverktyget. 
På motsvarande sätt sker även systematisk 
uppföljning av de åtgärder som beslutats med 
anledning av internrevisionens liksom Riksre
visionens granskningar. 

MSB har under året genomgått en om
organisation. Omorganisationen syftade till 
att få ett mer sammanhållet och effektivt 
arbete inom våra olika sakområden i syfte 
att underlätta och effektivisera mötet med 
dem vi finns till för att stödja. Under hösten 
2019 påbörjades också en vidareutveckling av 

myndighetens övergripande riskhanterings
process utifrån förordning (2009:603) om 
intern styrning och kontroll och kommer att 
införas under första tertialet 2020. Ovanstå
ende förändringar och förbättringar avseen
de organisation, verksamhetsarkitektur och 
utvecklat riskhanteringsarbete ger förutsätt
ningar för en förbättrad intern styrning och 
kontroll.

Vid ingången av 2019 identifierade MSB 
tre strategiska riskområden. Informations 
och cybersäkerhet, informationshantering 
samt operativ hantering. Dessa risker har dels 
hanterats i ordinarie verksamhetsplanerings 
och uppföljningsprocess och dels i riskhan
teringsprocessen. MSB har arbetat med de 
utvecklingsbehov av informationssäkerhets
arbetet som internrevisionen och myndig
heten identifierat. Arbetet fortgår under 
2020 genom att utifrån genomförd riskanalys 
planlägga arbetet för att långsiktigt stärka det 
systematiska informationssäkerhetsarbetet. 
Riskhantering i verksamheten utgår från 
verksamhetsarkitekturens processfördelning 
med en övergripande riskhanteringsprocess 
för att omhänderta risker enligt FISK. Upp
följningen av riskhanteringsprocessen visar 
på tydliga utvecklingsbehov avseende syste
matik, dokumentation och därav spårbarhet 
av verksamhetsrisker och åtgärder kopplat till 
dessa. Dessa behov är omhändertagna i det 
pågående utvecklingsarbetet.
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Intern styrning och kontroll

Jag bedömer att det har funnits brister i den 
interna styrningen och kontrollen under den 
period som årsredovisningen avser enligt 
följande:

• Brister i riskhantering avseende doku
mentation och systematisk uppföljning 
av verksamhetsrisker och åtgärder 
föranledda av dessa. Brist under tids
perioden majoktober 2019.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvi
sande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekono
miska ställning.

Stockholm, 19 februari 2020 

Dan Eliasson, 
Generaldirektör för MSB
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I bilaga 1 redovisas uppgifter i tabellform som kompletterar den redovisning 

som gjorts under respektive verksamhetsområde.

Utbetalda medel till ideella organisationer Tabell 1. 
från anslag 2:6 MSB

Utbetalda medel till ideella organisationer 
för genomförande av utbildningsverksamhet 
riktat till allmänheten.

Belopp i tkr 2019 2018 2017

Brandskydds-
föreningen Sverige

6 500 6 600 6 500

Frivilliga radio-
organisationen

  50

Föreningen  
Räddningskårer i sam-
verkan FRIS

1 150 1 200 1 125

Försvarsutbildarna 1 450 1 450 1 500

Pensionärernas Riks-
organisation

1 500 1 500 1 500

Surfa Lugnt 250 250 300

Svenska Liv-
räddningssällskapet

7 000 7 050 7 000

Svenska Lottakåren 3 000 3 000 3 100

Svenska  
Röda Korset

6 000 6 050 6 000

Sveriges Civil-
försvarsförbund

5 650 5 650 5 600

Sveriges Frivilliga 
Brandkårer

500 250 325

Slutreglering före-
gående års bidrag

-568 -516 -605

Summa 32 432 32 484 32 395

Tabell 2. Utbetalda medel till kommuner för  
förebyggande åtgärder från anslag 2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och 
andra naturolyckor. Följande kommuner har 
erhållit bidrag 2019:

Kommun Utbet 2019 (tkr)

Översvämning  

Arvika 65 481

Gagnef 1 450

Härryda 5 086

Karlstad 29 375

Mölndal 6 860

Vansbro 7 000

Vellinge 3 492

Vännäs 2 000

Ras och skred  

Göteborg 971

Orust 1 788

Vilhelmina 3 317

Summa 126 820

Utöver ovanstående bidrag har MSB från 
anslaget också lämnat bidrag till länsstyrelser 
med 3 030 tkr för deras arbete i enlighet med 
översvämningsförordningen.
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Tabell 3. Ersättning för räddningstjänst m.m. från 
anslag 2:3

MSB har till uppgift att lämna ekonomisk 
ersättning till kommunerna för räddnings
tjänstkostnader och för sanering av olja 
enligt 7 kap 2 och 3 §§ lagen om skydd mot 
olyckor. Anslaget ska användas till ersättning 
för miljöräddningstjänst. Anslaget får även 
användas för kostnader för stöd från andra 
länder samt ersättning av skada enligt 7 kap. 
2§ punkt 2 Socialförsäkringsbalken.

Ersättning betalas från anslag 2:3 Ersättning 
för räddningstjänst m.m. Ersättning har för
delats till följande:

Mottagare  
Ersättning 
2019 (tkr)

Ersättning för  
räddningstjänst 

Typ av  
händelse

 

Gullspång Brand i byggnad 6 241

Hässleholm Skogsbrand 5 040

Lilla Edet Brand i byggnad 1 406

Motala Skogsbrand 6 510

Västervik Oljesanering 5 696

Ersättning för räddningstjänst bränder 2018 

Drabbade kommuner Skogsbrand 71 050

Hjälpande kommuner Skogsbrand 49 149

Utländskt flygstöd Skogsbrand 23 813

Övriga ersättningar: 

Kustbevakningen Miljöräddnings-
tjänst

4 635

Summa  173 540

Tabell 4. Finansiärer och intäkter för internationella 
insatser (Belopp i tusentals kronor)

Finansiär 2019 2018 2017

Sida 95 392 80 763 135 500

Anslag Regeringen 58 421 56 281 41 739

FN 2 812 6 652 2 327

EU 8 274 5 306 6 617

Kustbevakningen   998

Summa 164 899 149 002 187 181

MSB:s internationella insatser finansieras både med 
anslags- och avgiftsintäkter. I tabellen ingår medel från 
anslag 1:1:41 Internationell civil krishantering, anslag 
2:4:1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humani-
tär verksamhet samt avgiftsintäkter.

Tabell 5. Fördelning av medel från anslag 2:4 
Krisberedskap

Anslag 2:4 Krisberedskap anslagspost 5 ska 
användas för att finansiera åtgärder som stärker 
samhällets samlade beredskap och förmåga 
att motstå allvarliga händelser och kriser 
samt till åtgärder som syfte till att skapa eller 
vidmakthålla en grundläggande försvarsför
måga samt i övrigt i enlighet med regeringens 
inriktning. Nedan redovisas hur anslaget 
fördelar sig per kategori och av efterföljande 
tabeller finns en mer detaljerad beskrivning 
av fördelningen inom respektive kategori.

Belopp i tkr 2019 2018 2017

Centrala  
myndigheter 
m.m. exkl. MSB

222 102 218 837 294 798

Länsstyrelser 196 423 106 533 138 500

MSB 237 130 186 643 123 791

Kommuner 471 898 470 178 409 381

Regioner 68 860 68 899 27 176

Frivilliga  
försvars-
organisationer

52 651 54 137 34 366

Forskning 104 851 127 962 115 768

Summa 1 353 915 1 233 189 1 143 780
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Tabell 6. Bidrag till centrala myndigheter m.m. från anslag 2:4 Krisberedskap exklusive MSB

Belopp i tusentals kronor 2019 2018 2017

Finansinspektionen 3 242 4 479 2 821

Folkhälsomyndigheten 6 215 12 000 12 474

Fortifikationsverket  924 855

Försvarets Radioanstalt 19 000 36 760 53 250

Försäkringskassan 820 2 570  

Jordbruksverket 7 350 17 750  

Kustbevakningen 515 2 159 2 229

Lantmäteriet 1 579 2 035 4 585

Livsmedelsverket 14 933 16 993  

Luftfartsverket 1 299 5 683 6 200

Migrationsverket 3 712 2 800  

Polismyndigheten 39 267 20 000 21 000

Post- och Telestyrelsen 27 003 5 316 140

Riksgälden 277  150

Sjöfartsverket 3 382 7 272 6 336

Skatteverket   2 034

SMHI 3 620 602 4 244

Socialstyrelsen 21 049 14 763 41 260

Statens Energimyndighet   3 213

Statens Jordbruksverk   15 000

Statens Livsmedelsverk   28 407

Statens Servicecenter  2 249 1 105

Statens Veterinärmedicinska Anstalt 10 681 17 345 14 472

Strålsäkerhetsmyndigheten  4 061 5 968

Säkerhetspolisen 736   

Totalförsvarets forskningsinstitut 4 886 9 735 38 000

Trafikverket 32 575 19 300 21 500

Transportstyrelsen 750 1 021 220

Tullverket 910 1 220  

Summa årets bidrag 203 800 207 035 285 462

Slutreglering föregående års bidrag -19 601 -13 198 -15 663

SOS Alarm AB (regleringsbrev villkor 12) 25 000 25 000 25 000

Aktörsgemensam ledning 12 903   

Summa 222 102 218 837 294 798
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Tabell 7. Bidrag till länsstyrelser från anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tusentals kronor 2019 2018 2017

Länsstyrelsen i Blekinge län 5 150  3 030

Länsstyrelsen i Dalarnas län 4 865 1 103 7 145

Länsstyrelsen i Gotlands län 4 492 2 619 11 074

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 5 130 1 960 3 620

Länsstyrelsen i Hallands 5 150 2 799 3 889

Länsstyrelsen i Jämtlands län 6 406 5 550 5 553

Länsstyrelsen i Jönköpings län 5 240  4 790

Länsstyrelsen i Kalmar län 5 020 2 670 3 450

Länsstyrelsen i Kronoberg 6 955 3 519 3 236

Länsstyrelsen i Norrbotten 8 167 4 635 5 180

Länsstyrelsen i Skåne län 7 160 6 200 6 200

Länsstyrelsen i Stockholms Län 9 361 8 400 10 000

Länsstyrelsen i Södermanlands län 5 155 800 3 725

Länsstyrelsen i Uppsala 59 616 20 965 4 550

Länsstyrelsen i Värmland 5 955 4 074 2 789

Länsstyrelsen i Västerbottens län 6 638 1 575 5 983

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 3 565 1 533 2 220

Länsstyrelsen i Västmanlands län 5 050 2 320 2 650

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 15 769 5 590 13 371

Länsstyrelsen i Örebro 4 435 800 2 900

Länsstyrelsen i Östergötlands län 5 150 1 175 3 860

Summa årets bidrag 184 427 78 287 109 215

Slutreglering föregående års bidrag -24 415 -541 0

Länsstyrelsernas ledningsplatser    

Drift 17 078 17 193 14 533

Utveckling 19 333 11 593 14 752

Summa ledningsplatser 36 411 28 786 29 285

Totalt bidrag till länsstyrelserna 196 423 106 532 138 500
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Tabell 8. MSB:s andel av anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tusentals kronor 2019 2018 2017

Förstärkningsmateriel 94 878 49 556 33 061

Skyddsrum 15 936 15 985 13 169

Övning 22 115 8 917 3 783

Utvecklingsprojekt inom krisberedskap och civilt försvar 102 151 103 270 68 370

Övrig utvecklingsverksamhet 2 050 8 915 5 407

Summa 237 130 186 643 123 791

Utvecklingsprojekt består till stor del av att utveckla stöd till allmänheten, utbildningskoncept inom civilt försvar, 
räddningstjänst under höjd beredskap, systemutveckling/tekniska stödsystem samt metod- och kunskaps-
uppbyggnad som stöd till aktörerna.

Tabell 9. Bidrag till kommuner från anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tusentals kronor 2019 2018 2017

Ersättning till kommuner enligt LEH 289 540 272 802 264 768

Ersättning till kommuner för civilt försvar 100 000 100 000 50 000

Bidrag abonnemangspris Rakel 27 000 37 000 37 000

Bidrag för kommunal ledning och räddningscentraler 54 834 59 572 56 883

Övriga utbetalningar avseende  
kommunal ledning och räddningscentraler

523 804 730

Summa bidrag till kommuner 471 898 470 178 409 381

Tabell 10. Bidrag till regioner från anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tusentals kronor 2019 2018 2017

Ersättning till regioner enligt LEH 30 713 30 000 10 000

Ersättning till regioner för civilt försvar 30 000 30 000 10 000

Bidrag för ledningsplatser 8 055 2 707 6 503

Övriga utbetalningar avseende ledningsplatser 92 6 192 673

varav SSIK  5 178 15

Summa bidrag till regioner 68 860 68 899 27 176
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Tabell 11. Bidrag till frivilliga försvarsorganisationer från anslag 2:4 Krisberedskap samt MSB:s  
förvaltningsanslag (2:6)

Belopp i tusentals kronor
Utbetalt organisationsstöd 

(anslag 2:6) 
Utbetalda uppdragsmedel 
(anslag 2:4) Organisation

Organisation 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) 271 291 403 62 126 10

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) 2 302 2 182 1 944 7 351 7 701 4 057

Frivilliga Flygkåren (FFK) 3 591 4 061 4 061 7 865 7 649 7 138

Frivilliga Motorcykelkårens Riksförbund (FMCK) 357 350  130   

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) 1 085 965 426 3 000 2 500 1 700

Försvarets Personaltjänsteförbund 179      

Insatsingenjörernas riksförbund (IIR) 233 226  395 205 150

Riksförbundet Sveriges Lottakårer (SLK) 1 630 1 626 1 710 4 781 5 570 2 957

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK) 528 700 2 082 2 311 2 430 1 134

Sveriges Bilkårers Riksförbund 1 450 1 194 400 6 017 5 212 2 332

Svenska Blå Stjärnan (SBS) 2 829 3 058 3 124 6 375 6 679 5 224

Svenska Brukshundklubben (SBK) 1 441 1 759 1 055 3 654 3 688 1 599

Svenska Fallskärmsförbundet 268 262  130   

Svenska Försvarsutbildningsförbundet 1 472 1 581 2 754 4 575 4 138 2 607

Svenska Pistolskytteförbundet 477 466     

Svenska Röda Korset (SRK) 477 466 1 434 6 787 5 298 98

Svenska Skyttesportförbundet 477 466  130   

Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF) 3 934 3 347 3 607 9 236 10 921 7 465

Summa 23 000 23 000 23 000 62 798 62 117 36 471

Slutreglering av föregående års bidrag    -10 147 -9 008 -8 106

Netto utbetalt till frivilligorganisationerna 23 000 23 000 23 000 52 651 53 110 28 366

Uppdragsersättning gällande Informationssatsning 
(anslag 2:4)

     6 000

Ersättning gällande Skogsbränder (anslag 2:4)     1 028  

Bidrag till frivilliga försvarsorganisationer 23 000 23 000 23 000 52 651 54 137 34 366

Slutregleringen av föregående års bidrag är främst hänfört till FFO:s engagemang vid skogsbränderna 2018 vilket 
påverkade deras kapacitet för ordinarie verksamhet. En äldre skuld ingår även i denna post.
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Tabell 12. Utbetalning av forskningsmedel från anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tusentals kronor 2019 2018 2017

Chalmers Tekniska Högskola AB 1 050 1 443 1 593

FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut 34 271 31 260 23 589

Försvarshögskolan 6 967 6 850 8 462

Göteborgs Universitet 3 255 5 818 7 070

Harvard T.H Chan School of Public Health 470   

Högskolan i Skövde 3 348 3 272 3 089

Ideon AB 1 269 2 320 2 200

Institutet för Framtidsstudier 2 245 2 153 1 558

Institutet för Rymdfysik 4 906 4 800 2 148

Karlstads Universitet 1 877 4 828 2 683

Karolinska Institutet  662 504

Kungliga Tekniska Högskolan 4 043 7 243 7 887

Linköpings Universitet 8 292 9 743 10 094

Linné universitetet  150  

Lunds Universitet 12 936 11 307 6 389

Malmö Högskola 1 264 1 261 907

Mittuniversitetet 5 851 6 311 1 733

NordForsk 2 000  3 000

Polismyndigheten   50

Regeringskansliet  19 122

RISE Research Institutes of Sweden 100 2 023 1 400

SICS East Swedish ICT AB  731 570

Statens geotekniska institut 476  297

Stockholms Universitet 1 848 1 648 545

Styrelsen för Svensk Brandforskning 3 918 4 110 2 781

Sveriges lantbruksuniversitet  234 571

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 1 497 2 209 2 182

Södertörns högskola 231 581 1 530

Umeå Universitet 3 792 1 812 2 215

Uppsala universitet  800 1 810

US Department of Homeland Security 571   

 Tabellen fortsätter!
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Belopp i tusentals kronor 2019 2018 2017

Utrikespolitiska institutet 348  210

Winning Innovation i Lund AB 1 269   

Örebro Universitet 362 1 495 574

Övriga  350 134

Återbetalning av forskningsbidrag -2 150 -753  

Erhållna bidrag för finansiering av forskning -1 452 -700 -700

Netto utbetalt till Forskning 104 851 113 983 97 196

Studier (diverse utförare) 0 13 979 18 572

Summa forskning och studier 104 851 127 962 115 768
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