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Stöd till samverkan och ledning (FSOL), 

delresurs räddningstjänst  

Förstärkningsresursen för stöd till Samverkan och 

ledning (FSOL) med delresurser syftar till att stödja 

ansvarig aktörs ledningsfunktion vid olyckor, kriser 

och andra samhällsstörningar.  

Delresursen räddningstjänst, FSOL-Räddningstjänst 

(FSOL-RTJ) är ett stöd till att kunna stärka och utöka 

öka ledningskapaciteten vid omfattande eller 

komplicerade räddningsinsatser. 

Delresurs räddningstjänst är ett stöd bestående av personer i 

MSB:s resursbas med gedigen erfarenhet från ledning av 

kommunal räddningstjänst. Stödet är tänkt till kommunala 

räddningstjänstorganisationer, men kan också användas för 

andra aktörer som behöver experter i samband med händelser 

inom ramen för lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778). 

FSOL-RTJ kan bistå med: 

 Stöd till organisering:  

Stöd till utformning och anpassning av kommunens 

ledningssystem för räddningstjänsten i olika skeden, 

både gällande utformning och anpassning för ledning 

av hela räddningstjänstverksamheten och enskilda 

räddningsinsatser. 

Förfrågan om resursen 
Vid behov av förstärknings- 

resurser kontaktar räddnings- 

ledare eller länsstyrelse MSB:s 

tjänsteman i beredskap, TIB 

Telefon: 054 150 150 

Samtalet kopplas via SOS Alarm 

E post: tib@msb.se 

 

Information om MSB:s 

förstärkningsresurser 

https://www.msb.se/sv/am

nesomraden/msbs-arbete-

vid-olyckor-kriser-och-

krig/forstarkningsresurser/  

 

Information om FSOL med 

delresurser 

https://www.msb.se/sv/am

nesomraden/msbs-arbete-

vid-olyckor-kriser-och-

krig/forstarkningsresurser/sa

mverkan-och-ledning/ 
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 Stöd till kvalificerad insatsledning:                                    

Stöd till skadeområdesnära ledning vid omfattande 

och komplicerande räddningsinsatser 

 Stöd till kvalificerad övergripande ledning:                        

Stöd till räddningschefen i ledningen av 

räddningstjänstverksamheten som helhet, exempelvis 

hantering av pågående räddningsinsatser, en 

ändamålsenlig beredskap och tolkning av 

organisationens roll. 

FSOL-RTJ är tänkt till att kunna stödja kommunerna på 

kvalificerad nivå och syftar inte till att säkerställa en större 

volym av olika befälsnivåer, vilket benämningarna 

”kvalificerad” är tänkta att indikera. Delresursen ställs till 

aktörens förfogande och utgår från ”Gemensamma grunder 

för samverkans och ledning vid samhällsstörningar”.  

Insatspersonal medför vid behov egen kontors- och 

kommunikationsmateriel såsom dator, Rakel-handenhet, 

funktionsmail samt mobiltelefon. 

Användning av resursen 

Kommunerna har ett eget ansvar att säkerställa sin förmåga 

till ledning av kommunal räddningstjänst. De ska också 

förbereda för ökad förmåga i samverkan med andra, t ex via 

sina ordinarie räddningstjänstsamarbeten. 

Behövs det vid en händelse ytterligare stöd, kan MSB, i 

samverkan med räddningstjänster och länsstyrelser, primärt 

bistå med mäkling av resurser.  

Utöver detta, som en stödresurs vid specifika behov, finns 

förstärkningsresursen för stöd till ledning och samverkan vid 

räddningstjänst, FSOL-RTJ.  

https://msb.se/

