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Underlag till strategi (bistånd)  

Härmed översänds underlag till en strategi för den del av myndighetens 
internationella insatser som finansieras i enlighet med OECD:s 
biståndskommittés (DAC) riktlinjer.  
 
Underlaget beskriver utgångspunkter, principer och mål för den 
biståndsfinansierade verksamheten. Bifogad bilaga redogör för myndighetens 
samarbetsavtal med internationella partnerorganisationer.  
 
I detta ärende har generaldirektören Helena Lindberg beslutat. Handläggaren 
Britta Ramberg har varit föredragande. I den slutgiltiga handläggningen har 
även överdirektören Nils Svartz, ekonomi- och planeringsdirektören Göran 
Karlsson, kommunikationsdirektören Svante Werger, chefsjurist Key 
Hedström, avdelningschefen Anneli Bergholm Söder, strategisk rådgivare 
Christian Di Schiena, enhetschefen Johanna Gårdmark och biträdande 
enhetschef Stina Sjölin deltagit.   

 

 
 
 
 
 
Helena Lindberg  
 
 
  Britta Ramberg  
 
 
 
 
Kopia till 
Utrikesdepartementet  
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Underlag till strategi för MSB:s 
biståndsfinansierade verksamhet 

 
I regleringsbrevet för budgetår 2012 uppdras Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) att utarbeta underlag till en strategi för myndighetens 
biståndsverksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
(Försvarsdepartementet) senast den 30 april 2012. 
 
Underlaget till strategin innehåller en kortfattad beskrivning av nuvarande 
verksamhet och anger utgångspunkter, principer och mål för hur MSB som 
operativ aktör ska bidra till svensk biståndspolitik.   
 
Utgångspunkterna, principerna och målen omfattar både beredskapen som 
finansieras av myndighetens förvaltningsanslag, och insatsverksamheten som 
finansieras med externa medel.  
 
 

MSB:s roll som operativ biståndsaktör  

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har till uppgift att utveckla och 
stärka samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser.  
MSB har ett operativt uppdrag att möjliggöra och stödja andra aktörers 
hantering av olyckor, kriser och katastrofer när de inträffar, nationellt såväl 
som internationellt. Detta görs genom att genomföra insatser och stödja 
samordning.    
 
MSB har enligt myndighetens instruktion i uppdrag att kunna medverka med 
insatser i Sveriges internationella humanitära verksamhet och får delta i 
räddnings- och katastrofinsatser vid katastrofer i andra länder som fordrar 
omedelbara åtgärder. Myndigheten ska även kunna stödja biståndsinsatser 
som avser humanitär minhantering, stärkande av katastrofberedskap och tidig 
återuppbyggnad efter katastrofer. Myndigheten ska på regeringens uppdrag 
kunna stödja internationella insatser inom civil konflikthantering. Den 
personella, materiella och organisatoriska beredskap för den 
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biståndsverksamhet som anges i instruktion och regleringsbrev finansieras av 
MSB:s förvaltningsanslag. För biståndsinsatser krävs extern finansiering. 
 
MSB genomför insatser fördelade över ett stort antal länder framförallt till stöd 
för att hantera konsekvenserna av katastrofer och konflikter.  
 
MSB genomför humanitära insatser som förstärker FN:s förmåga till 
samordnad respons till den drabbade befolkningen, exempelvis via stöd med 
boende- och kontorslösningar. MSB:s insatser bidrar till att biståndet når 
drabbad befolkning, exempelvis genom transportstödsinsatser. MSB genomför 
även ett stort antal humanitära minhanteringsinsatser.  
 
MSB fyller en funktion inom området civil konflikthantering genom 
attsekondera personal som ger förutsättningar för missionerna att genomföra 
sitt uppdrag, främst inom logistik, ekonomi, upphandling, transport, IT, 
sjukvård och räddningstjänst.  
 
MSB genomför insatser i flera länder och regioner i syfte att stärka andra 
länders och regioners kapacitet och beredskap att hantera kriser och 
katastrofer.  
 
MSB genomför även insatser inom området tidig återuppbyggnad, bland annat 
genom att ge stöd till brobyggnationer och expertstöd till avfallshantering.  
 
 
Utgångspunkter för MSB:s roll som operativ biståndsaktör 
  
De policys och strategier som styr den svenska och den internationella 
biståndsverksamheten ska vara vägledande för MSB:s biståndsfinansierade 
verksamhet.  Genomförandet av MSB:s biståndsinsatser ska ligga i linje med 
svensk politik för global utveckling, svensk politik för internationellt 
utvecklingssamarbete, policy för säkerhet och utveckling i svenskt 
utvecklingssamarbete, policy för Sveriges humanitära bistånd, strategi för 
humanitärt bistånd, nationell strategi för svenskt deltagande i internationell 
freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, policyn för miljö- och klimatfrågor, 
samt den internationella överenskommelsen Hyogo Framework for Action 
(HFA). 
 
Strategin för MSB:s biståndsfinansierade verksamhet och övriga relevanta 
strategier inom biståndet (strategin för Sidas humanitära verksamhet, strategin 
för mulitlateralt utvecklingssamarbete, de organisationsstrategier som finns för 
de multilaterala organisationer som MSB har avtal med) ska komplettera 
varandra och vara ömsesidigt förstärkande. 
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Vägledande principer för MSB som operativ 
biståndsaktör 
 

En operativ del i det statliga biståndet  
MSB ska vara en operativ aktör som på ett effektivt, behovsanpassat och 
ansvarsfullt sätt genomför sitt uppdrag. Genom att upprätthålla en beredskap 
för biståndsinsatser ska MSB ha förmåga att genomföra och understödja 
biståndsverksamhet med personal, materiel, metoder och verktyg. MSB:s 
insatser ska genomföras i enlighet med svenska prioriteringar avseende länder 
och organisationer och bidra till att förstärka de strategiska och 
behovsbaserade inriktningar som ligger till grund för kärnstöd (övergripande 
finansiellt stöd till organisation) och programstöd (direkt finansiellt stöd till 
särskild fältverksamhet). MSB:s biståndsinsatser ska vara ett tydligt operativ 
komplement till det övriga svenska statliga biståndet  (påverkansarbete och 
finansiellt stöd1).  
 

Möjliggör och stödjer 
Den yttersta målgruppen för MSB:s biståndsinsatser är alltid den drabbade 
befolkningen. MSB:s biståndsinsatser ska dock primärt syfta till att möjliggöra 
och stödja andra aktörers hantering av kriser och katastrofer. Insatserna ska 
genomföras på ett sätt som syftar till att förstärka andra aktörer, nationella 
eller internationella, att öka deras möjlighet till fältnärvaro och att effektivt 
kunna utföra sitt arbete. Genom att medverka med operativ och teknisk 
kompetens samt metoder och verktyg på operationell (implementering i fält) 
såväl som på global (utveckling av koncept, standards etc.) nivå, ska MSB också 
bidra till att stärka utvecklingen av relevanta aktörers beredskap och kapacitet.   
 

En efterfrågad stand-by partner 
För att upprätthålla nödvändig beredskap för humanitär närvaro i ett stort 
antal länder, och för att möta föränderliga behov på ett både förutsägbart och 
kostnadseffektivt sätt, har FN ett antal stand-by partners, av vilka MSB är en. 
Stand-by arrangemangen, vilka MSB har fått regeringens bemyndigande att 
ingå, utgör en integrerad del av FN:s beredskap att hantera både pågående 
kriser och hastigt uppkomna katastrofer.  Dessa avtal ställer krav på att 
upprätthålla en hög insatsberedskap.  MSB ska ha en god förmåga att vid 
förfrågan förstärka FN:s operativa verksamhet med personal och materiel i 
enlighet med befintliga avtal. Stand-by partnerstödet är temporärt till sin 
karaktär och aktiveras då den humanitära situationen påkallar behov av en 
tillfällig förstärkning. Stand-by partnerstöd motiveras av faktorer såsom 
tidsbrist, brist på finansiella medel eller brist på specifik expertis. MSB:s 
beredskap ska över tid anpassas till de förändringar som sker av de humanitära 
behoven. 

                                                           
1 I enlighet med de tre verktyg som policyn för Sveriges humanitära bistånd anger för 
genomförandet av det svenska bilateralt och multilateralt humanitärt biståndet.   
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Helhetsansvar – före, under och efter 
Med den kompetens MSB har utvecklat inom såväl förebyggande och 
förberedande katastrofriskreducering som akuta katastrofinsatser och tidig 
återuppbyggnad, har MSB en unik möjlighet att vara verksam under hela 
katastrofhanteringsprocessen. MSB ska bidra till att minska gapet mellan 
humanitära insatser och långsiktigt utvecklingssamarbete, främst genom att 
samordna sina insatser med andra aktörer och genom att främja lokalt 
ägarskap.  
 

Kostnadseffektivitet 
MSB ska ha en beredskapsorganisation som säkerställer god materiell och 
personell beredskap. De förmågor som MSB utvecklar ska ligga i linje med 
svenska prioriteringar för biståndet samt vara efterfrågade och utgå från 
samarbetspartners behov. För att kunna tillhandahålla en välavvägd 
uppsättning förmågor ska sådana förmågor som kan användas i mer än ett 
sammanhang prioriteras2. MSB:s biståndsfinansierade verksamhet sker i en 
miljö som ständigt förändras och beredskapen måste kontinuerligt anpassas i 
förhållande till utvecklingen för att svara mot aktuella behov. 
 
I syfte att bidra till ett effektivt användande av samhällets samlade resurser, 
civila och militära, ska MSB:s operativa beredskap kunna merutnyttjas till stöd 
för svenska aktörer3.  På motsvarande sätt ska MSB kunna kanalisera andra 
aktörers resurser till stöd för biståndsinsatser4.  
 

Komparativa fördelar 
MSB ska genomföra sådana biståndsinsatser där myndigheten har komparativa 
fördelar. MSB är som myndighet en stabil och långsiktig partner. Med hela 
myndigheten som bas har MSB goda förutsättningar att bidra med kompetens 
(personal, metoder och verktyg) under hela katastrofhanteringsprocessen, från 
risk- och sårbarhetsanalyser till respons och tidig återuppbyggnad. MSB:s 
beredskapsorganisation för det samlade operativa uppdraget5, i kombination 
med goda externa relationer och avtalsreglerade samarbeten, möjliggör snabb, 

                                                           
2 Detta innebär att förmågorna utformas på ett sådant sätt att samma resurser kan efterfrågas 
av ett flertal olika aktörer (exempelvis de moduler som Sverige anmält till EU:s 
civilskyddsmekanism, som också kan stödja en FN-organisation). Vidare kan en förmåga 
som upprätthålls för humanitära insatser merutnyttjas för att stödja civil konflikthantering 
(exempelvis logistik och IT) eller för att genomföra DRR-insatser (exempelvis USAR). 
Vissa förmågor behöver upprätthållas för att möjliggöra MSB:s omfattande teaminsatser, 
både som stöd till den egna personalen (exempelvis sjukvård och säkerhet) och som 
komponent i en större insats (exempelvis vattenrening och sanitetslösningar i ett basläger). 
Sådana förmågor kan även merutnyttjas som självständiga förmågor till stöd för MSB:s 
partners.  
3 Exempelvis förrådshållning av materiel, säkerhetsutbildningar och lägesbilder.  
4 Exempelvis experter och materiel.  
5 Förrådshållen materiel, en personalpool med utbildad och övad personal, 24/7-beredskap, 
omvärldsbevakning och projektledning.  
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flexibel och ändamålsenlig respons vid hastigt uppkomna katastrofer. 
Beredskapsorganisationen, i kombination med lång erfarenhet av att 
genomföra biståndinsatser, gör att MSB har en stark förmåga att bidra med 
helhetslösningar i form av både personal, materiel, metoder och verktyg. Goda 
externa relationer som formellt regleras av Stand-by avtal och avtal med 
nationella systerorganisationer, ger förutsättningar för ett behovsbaserat och 
väl anpassat stöd.  
 

Kvalitetshöjande perspektiv 
Kvaliten i MSB:s biståndsinsatser ska kontinuerligt höjas för att stärka deras 
operativa effekter. I detta syfte integreras ett antal kvalitetshöjande perspektiv.  
 
Genom god planering, kompetent insatspersonal och nära samarbete med 
uppdragsgivare och partners, ska MSB:s insatser bidra till minskade risker för 
nya katastrofer liksom att minska skadorna när katastrofer inträffar. I 
regeringens handlingsplan för att implementera FN:s resolutioner om kvinnor, 
fred och säkerhet (1325, 1820) anges MSB som en av de aktörer som har en roll 
i det fortsatta arbetet.  Insatserna ska planeras, genomföras och utvärderas 
med ett genusperspektiv.   
 
På motsvarande sätt ska MSB planera, genomföra och utvärdera sina insatser 
för att minimera negativ miljöpåverkan, inklusive klimatpåverkan. MSB ska 
också verka aktivt för att barnperspektivet tillgodoses i biståndsinsatserna. 
Praktisk kunskap om hur dessa kvalitetshöjande perspektiv kan integreras i det 
operativa insatsarbetet ska inbegripas i MSB:s utbildning av insatspersonal. 
 

Erfarenhetsåterföring 
MSB ska vara en lärande organisation med god förmåga att planera insatser, 
följa upp resultaten samt på ett systematiskt och strukturerat sätt återföra 
operativa erfarenheter i den fortsatta verksamheten.    
 

Mål för MSB:s biståndsinsatser 
 

Övergripande mål 
Det övergripande målet för MSB:s biståndsinsatser är att bidra till att skapa 
förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Målet för 
MSB:s humanitära insatser är att bidra till att rädda liv, lindra nöd och 
upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har 
utsatts för, eller står under hot att utsättas för, väpnade konflikter, 
naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden. Målet för MSB:s 
deltagande i internationella civila konflikthanteringsinsatser är att bidra till att 
upprätthålla internationell fred och säkerhet och därmed underlätta för en rättvis 
och hållbar global utveckling.  
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Delmål 

1. MSB ska bidra till behovsbaserad och faktagrundad 
planering och prioritering av biståndets genomförande 

 
Sverige ska främja behovsbaserad och faktagrundad planering och allokering 
av bistånd. MSB ska bidra till detta mål genom att stödja med personal, 
materiel, metoder och verktyg för att genomföra behovsanalyser vid kriser och 
katastrofer.  
 
Stödet genomförs i anslutning till hastigt uppkomna kriser och katastrofer, 
exempelvis i form av stöd till UNDAC (United Nations Disaster Assessment 
and Coordination), ECHO-MIC (European Commission Humanitarian Aid 
and Civil Protection) och CRT (Civilian Respons Team). MSB ska inom 12 
timmar efter förfrågan kunna mobilisera insatser av detta slag.  
 
Stödet genomförs också i form insatser kopplat till OCHA:s övergripande roll 
och klustrens sektorsspecifika roll att identifiera, analysera och rapportera om 
humanitära behov (exempelvis humanitär assistans och 
informationshantering). MSB ska inom 72 timmar efter förfrågan kunna 
mobilisera insatser av detta slag.   
 
Stödet genomförs också som ett led att förebygga nya katastrofer och i 
övergången från akuta till långsiktiga insatser, exempelvis PDNA (Post 
Disaster Needs Assessment) och REA (Rapid Environmental Assessment). 
MSB ska inom 12 timmar efter förfrågan kunna mobilisera insatser av detta 
slag.  
  
MSB:s bidrag till behovsanalyser utgör ett stöd och ett mervärde för aktörer i 
det internationella systemet (FN, EU m fl.), men också för att prioritera och 
planera svenska statliga biståndsresurser.  
 
MSB ansvarar för att det operativa stödet inom ramen för detta delmål 
resulterar i faktagrundade behovsbilder av god kvalitet som levereras till rätt 
mottagare i rätt tid.  
 

2. MSB ska förstärka andra aktörer under kriser och 
katastrofer för att möjliggöra snabb, effektiv och 
ändamålsenlig respons till en drabbad befolkning 
 

Sverige ska verka för att biståndet utformas så att det på ett flexibelt, snabbt 
och effektivt sätt kan möta behoven hos nödlidande människor. Vid 
eskalerande eller hastigt uppkomna kriser och katastrofer krävs att extra 
resurser kan mobiliseras på kort tid. I dessa situationer överstiger behoven de 
resurser som varje enskild aktör kan förväntas ha beredskap för att 
tillhandahålla.   
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MSB bidrar till en snabb, effektiv och ändamålsenlig respons genom att med 
personal, materiel, metoder och verktyg förstärka andra aktörer att genomföra 
responsinsatser och tidig återuppbyggnad vid akuta såväl som utdragna kriser 
och katastrofer.  Exempel på sådana insatser är sök- och räddningsinsatser vid 
jordbävningskatastrofer och insatser med stöd inom vatten, avfall och sanitet 
samt tillfälligt tak över huvudet för en katastrofdrabbad befolkning. MSB ska 
inom 10 timmar efter förfrågan kunna mobilisera en sök- och räddningsinsats. 
MSB ska inom 24 timmar efter förfrågan kunna mobilisera övriga insatser av 
detta slag.   
 
Inom ramen för detta mål genomför MSB också insatser för röjning av minor, 
klustervapen och andra explosiva lämningar efter krig. Insatserna syftar till att 
minska de omedelbara riskerna för befolkningen, underlätta repatriering av 
flyktingar och möjliggöra andra humanitära insatser. MSB ska inom 72 timmar 
efter förfrågan kunna mobilisera insatser av detta slag.  
  
MSB har också en viktig roll i att förstärka de tekniska och logistiska 
förutsättningarna för ansvariga internationella aktörer att säkerställa 
distribution av livsmedel och andra förnödenheter som skyddar människors 
uppehälle och stärker en katastrofdrabbad befolknings motståndskraft. 
Exempel på sådana insatser är fordon, IT och kommunikation. MSB ska inom 
72 timmar efter förfrågan kunna mobilisera insatser av detta slag.      
 
MSB ansvarar för att det operativa stödet inom ramen för detta delmål har 
förutsättningar att förstärka internationella partners på ett sätt som möjliggör 
att behoven hos nödlidande människor kan mötas snabbare, effektivare och 
mer ändamålsenligt än vad som annars hade varit möjligt. MSB ansvarar för att 
säkerställa en tydlig koppling till svenska prioriteringar (statligt 
påverkansarbete och finansiellt stöd) och därmed insatsernas strategiska 
relevans för det svenska statliga biståndet.      
 

3. MSB ska bidra till en stark samordning före, under och efter 
kriser och katastrofer  

 
Sverige ska verka för ett starkt och väl samordnat internationellt system, vilket 
är en förutsättning för effektivt humanitärt bistånd till stöd för det drabbade 
landets egna insatser.  
 
MSB bidrar till en stark samordning under kriser och katastrofer genom att 
genomföra insatser som möjliggör humanitär närvaro. Sådana insatser kan 
genomföras i form av stöd med materiel och personal, metoder och verktyg 
inom företrädesvis transport och logistik, boende och kontor, IT och 
kommunikation samt säkerhet och sjukvård. MSB ska inom 72 timmar efter 
förfrågan kunna mobilisera insatser av detta slag. 
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För att bidra till ett effektivt arbete i fält samutnyttjas MSB:s materiella och 
personella stödresurser i möjligaste mål av relevanta organisationer i fält. 
MSB:s resurser kan också utnyttjas för insatser till stöd för civila 
konflikthanteringsinsatser (EU och OSSE).   
 
I syfte att bidra till att relevanta samordningsmekanismer förbättras och 
vidareutvecklas inom ramen för klusterarbetet på global och operationell nivå, 
medverkar MSB med teknisk och operationell expertis i dessa fora.  
 
Genom sin beredskapsorganisation för snabb och effektiv resursmobilisering 
kan MSB bidra till en samordnad beredskap och mobilisering av resurser i en 
situation då stora resurser behöver mobiliseras på kort tid.  
MSB ska ansvara för att det operativa stödet inom ramen för detta delmål 
resulterar i möjligheter till internationell närvaro.  
 

4. MSB ska bidra till att stärka ansvariga aktörers kapacitet 
att möta framtida kriser och katastrofer 
(katastrofriskreducering) 

 
Sverige ska verka för en minskad sårbarhet för allvarliga skadeverkningar av 
naturkatastrofer inklusive miljö- och klimatrelaterade katastrofer hos såväl 
individer som samhällen.  En stärkt lokal och nationell kapacitet bidrar till att 
öka ett lands förutsättningar att utveckla och stärka samhällets förmåga att 
förebygga, förbereda, hantera och lära av olyckor, kriser och katastrofer. 
Möjligheterna att nå nationella utvecklingsmål kan påverkas negativt av stora 
eller återkommande katastrofer. Förmågan att genomföra riskreducerande och 
förberedande åtgärder kan därför vara avgörande för en bestående utveckling.  
 
MSB bidrar genom stöd med personal, materiel, verktyg och metoder till att 
stärka ansvariga lokala, nationella och internationella aktörers förebyggande 
och förberedande katastrofriskreduceringsarbete. Insatser i syfte att långsiktigt 
minska risker och förbättra beredskap sker företrädesvis inom områden som 
riskanalys, koordinering och samordning, beredskapsplanering, infrastruktur 
samt katastrofhanteringssystem.   
 
Det huvudsakliga ansvaret att reducera katastrofrisker ligger hos nationella 
myndigheter och institutioner. MSB:s insatser genomförs därmed alltid i nära 
samarbete med nationella katastrofhanteringsmyndigheter. För att säkerställa 
långsiktiga resultat av kapacitetsutvecklande insatser strävar MSB efter att 
genomföra sina insatser som en del av större program tillsammans med flera 
aktörer. Inom ramen för delmålet, och i enlighet med svenska prioriteringar, 
ska MSB stödja utvecklingen mot att flera humanitära aktörer integrerar 
katastrofriskreducering i sin verksamhet.    
 
MSB ska ansvara för att det operativa stödet inom ramen för detta delmål 
resulterar i stärkt nationell kapacitet att förebygga och hantera katastrofer i 
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samarbetsländerna utifrån HFA:s mål om att minska förlusterna från 
naturkatastrofer. MSB ansvarar för kvalitet och effektivitet i det 
kapacitetshöjande stödet.  
 

Genomförande och uppföljning 
 

Genomförande 

MSB:s biståndsinsatser ska vara behovsbaserade och genomföras efter 
förfrågan från FN, EU, nationella myndigheter och andra internationella eller 
regionala organisationer. Insatserna ska finansieras med externa medel.  

Sida bedöms fortsatt vara den huvudsakliga finansiären för MSB:s 
biståndsinsatser. Samarbetet mellan Sida och MSB formaliseras genom ett 
ramavtal för humanitära insatser. Ramavtalet kompletteras av en 
överenskommelse som förtydligar MSB:s roll inom katastrofriskreducering. 
För genomförandet av sådana insatser  har MSB också möjlighet att få 
finansiering på Sidas landramar. Finansiering för insatser till stöd för civil 
konflikthantering beslutas på årlig basis av regeringen. MSB:s insatser kan 
även finansieras av andra aktörer såsom FN, EU och andra internationella och 
nationella organisationer.    

MSB upprätthåller en ändamålsenlig intern organisation som möjliggör 
planering och genomförande av myndighetens biståndsinsatser och som skapar 
förutsättningar för en god kontroll och uppföljning av den operativa 
verksamheten. MSB:s förmåga att genomföra operativa insatser består av tre 
komponenter; organisation, insatspersonal och materiel. Alla insatser 
innehåller i princip alltid alla tre komponenter och tillsammans bidrar det till 
förutsättningarna för MSB att genomföra biståndsinsatser.    

Organisationen säkerställer snabb mobilisering av insatser av god kvalitet. 
Organisationen innefattar en dygnet-runt bemannad operativ beredskap (24/7) 
för att snabbt kunna svara upp på inkomna förfrågningar och oförutsedda 
händelser. Organisationen har vidare ha förmåga att följa den tekniska, 
kvalitetsmässiga och metodmässiga utvecklingen inom det internationella 
biståndsområdet. Organisationen bidrar till kvalitet och effektivitet genom 
förmåga att planera, genomföra och följa upp insatserna med hänsyn till miljö 
och klimat, genus, säkerhet och utfasning. Organisationen säkerställer också 
att MSB företräder en svensk syn på operativt bistånd i samverkan med 
internationella och nationella organisationer och myndigheter. Systematisk och 
erfarenhetsbaserad kvalitetsutveckling bidrar till en kontinuerlig förbättring 
och anpassning av biståndsverksamheten.  MSB förutsätts vidare ha en 
organisation som lever upp till de krav som ställs på en statlig myndighet 
avseende administration, rapportering och redovisning.  

MSB:s humanitära arbete ska utgå från accepterade internationella normer och 
överenskommelser avseende civil-militär samverkan. Av stor relevans är 
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MCDA Guidelines och Oslo Guidelines. Civil-militär samverkan eftersträvas när 
det bidrar till en mer effektiv respons och i syfte att säkerställa ett effektivt 
nyttjande av samhällets samlade resurser.   
 
MSB:s utbildnings- och övningsverksamhet bidrar till att säkerställa kompetent 
insatspersonal vid det operativa genomförandet av den beredskap som 
strategin anger. Verksamheten innefattar planering, upprätthållande, 
utvärdering och utveckling av organisationens personella beredskap, samt 
säkerställer den operativa och strategiska kompetensförsörjningen av 
insatspersonal. 
 
MSB förrådshåller den materiel som krävs för att hålla en insatsberedskap för 
snabb, effektiv och ändamålsenlig respons, i enlighet med målformuleringarna 
i strategiunderlaget. Förrådshanteringen ska effektiviseras genom en tydlig 
strategisk styrning. Genom samlokalisering av förråd för nationella 
förstärkningsresurser ska synergieffekter uppnås.  
 

Uppföljning 
MSB ska på egen hand och tillsammans med Regeringskansliet, Sida och 
myndighetens partners inom den biståndsfinansierade verksamheten arbeta 
systematiskt och strategiskt för att målen och delmålen i strategin för MSB:s 
biståndsverksamhet ska uppnås.  
 
För att säkerställa att MSB:s insatser genomförs inom ramen för de uppsatta 
målen och för att möjliggöra att de operativa effekterna av det statliga biståndet 
kan följas upp och utvärderas, ska indikatorer för uppföljning utarbetas. 
Delmålen och indikatorer ska ligga till grund för en årlig arbetsplan för berörda 
aktörer, där det konkretiseras hur den svenska verksamheten ska bedrivas för 
att genomföra åtgärderna i strategin samt bidra till att strategiska mål uppnås. 
  

MSB ska varje år, inom ramen för den årliga resultatredovisningen, rapportera 
kvalitativ och kvantitativ uppfyllelse av målen och delmålen. Den årliga 
resultatuppföljningen ska kompletteras med en kontinuerlig dialog om 
måluppfyllelse. 

I slutet av strategiperioden ska en mer djupgående resultatanalys av MSB:s 
biståndsverksamhet genomföras och delges Regeringskansliet. 
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