Samhällsskydd kan låta stort och oöverskådligt.
Men i själva verket är det ett högst personligt begrepp.
Det är vi som är samhället. Du är samhället.

Vi stöttar dig och samhället
En del olyckor och kriser är små och privata.
Andra sveper över hela världen. En fallolycka i hemmet har kanske inte samma
omfattande konsekvenser som stormen Gudrun, men för en åldring kan det
innebära en lika stor katastrof. En eldsvåda i köket hos en barnfamilj kan sluta lika
tragiskt som en flodvåg i Sydostasien.
Det är inte vårt jobb att varna för allt hemskt du kan råka ut för. Vårt jobb är
att stötta dig och samhället så att de olika aktörerna i en kris kan behålla sitt
ansvar och göra det bästa möjliga i en svår situation.

Vi är delar i en helhet
För inte så länge sedan sågs olyckor som begränsade händelser utan större sam
band. Arbetet med att bemöta dem var därför ofta inriktat på enskilda insatser för
att rädda liv och egendom.
Den här synen har förändrats.

Idag ser vi samband mellan många av de händelser som vi vill förhindra och
förbereda dig och hela samhället för. Sambanden finns inte nödvändigtvis
mellan händelserna, utan mellan våra sätt att hantera dem
– före, under och efter att de har inträffat

Beredda inför kriserna
Konsekvenserna av olyckor och kriser blir lindrigare ju mer förberedda vi är.
MSB:s uppgift är att stötta och utveckla din och samhällets förmåga att hantera
dem, och att stärka den förmågan så att vi ligger ett steg före.
Vi ska se till att vi är beredda när det händer. Att rätt åtgärder utförs medan
händelsen utspelar sig. Och att vi lär oss av den när det är över.

Ett synbart resultat av att vara väl förberedd på olyckor och kriser, är att åtgärderna
är effektiva och samordnade, både på hemmaplan och i världen.

Att bygga genom att förebygga
Ett första steg mot ett stabilt och robust samhälle som kan stå emot svåra
påfrestningar och kriser, är att dess invånare själva har möjligheter att förebygga
vardagens olyckor. Om de ändå sker, ska du själv kunna hantera dem och veta
vart du kan vända dig för att få mer hjälp.
Det är vad MSB ska bidra till att uppnå.

Några av MSB:s arbetsuppgifter är att:
• inrikta, beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning
och utvecklingsarbete för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar

• genomföra insatser, både utomlands och i Sverige
samt att samverka och samordna vid extraordinära
händelser, både nationellt och internationellt

• bedriva utbildning för samhällets aktörer så att dessa
har aktuell kunskap, bra metoder, ett fungerande
tekniskt stöd och personal som är utbildad och övad
för sin uppgift

• stötta och stimulera alla aktörer, från enskilda
människor till samhället i stort, i arbetet att vidta
förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder

• upprätta normer och regelverk för hantering av farligt
gods, brandfarliga och explosiva varor
• upprätta normer för att förebygga allvarliga
kemikalieolyckor och brand
• utveckla och sköta tekniska system och hjälpmedel
för samhällsskydd och beredskap

• följa upp och utvärdera krisberedskap, föreslå
handlingsplaner och mål samt ge bedömningar
av samhällets behov av olika former av åtgärder 		
för samhällsskydd och beredskap
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