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Det första
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FÖRORD

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ansvar för frågor som rör
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt
försvar. Myndigheten etablerades den 1 jan
uari 2009, som kulmen på en både lång och
intensiv process.
Tre tidigare myndigheter, Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen
för Psykologiskt Försvar var nedlagda. MSB:s
verksamhet var beskriven med utgångspunkt
i det som fördes över från dessa tre. Samtidigt
tog MSB-kommitténs verksamhetsbeskrivning och den nya organisationen – samt bemanningen av den – sikte på att skapa något
nytt. Något där helheten i det nya skulle kunna
bli större än summan av det gamla.

Utmaningarna i etableringsarbetet
Utmaningen i regeringens uppdrag att etablera
MSB, och förväntningarna på den nya myndigheten, kan sammanfattas på följande sätt:
1. Gör allt som de tre tidigare myndigheterna
gjorde. 2. Åstadkom bättre effekt i samhället.
3. Gör även nya saker som ingen av de tidigare myndigheterna gjorde. 4. Gör allt detta
till mindre kostnad än tidigare.
Ekvationen är absolut inte omöjlig, men går
inte heller att lösa fullt ut redan från första
dagen. Även om MSB hade full fart i delar av
verksamheten redan den 1 januari måste hela
2009 betraktas som ett etableringsår.
Vi har under året lagt ner ett stort arbete på
att hitta bra former för intern styrning och
samverkan, för att skapa en gemensam inriktning för MSB:s verksamhet och för att skapa
en gemenskap över geografiska och organisatoriska gränser. Detta har varit stimulerande,
men också ansträngande för både chefer och

medarbetare – särskilt som etableringsarbetet
måste genomföras parallellt med den ordinarie verksamheten. Ansträngningen har dock
varit helt nödvändig för att vi verkligen ska
lyckas med vårt uppdrag och skapa förutsättningar för att MSB ska ge ett stort mervärde
till samhället.

Förändringar i utbildnings
verksamheten
Bildandet av MSB innebar en ny utbildningsorganisation inom området samhällsskydd
och beredskap, med två egna utbildnings
anläggningar istället för fyra och med ett uttalat önskemål från regeringen att utbildningar
i ökad utsträckning ska kunna genomföras av
andra aktörer än MSB. Allt inom ramen för
ett uppdrag som omfattar all utbildning som
tidigare bedrevs inom ramen för två olika
myndigheter, i två olika utbildningssystem.
En särskild utmaning var att etableringen av
MSB skedde mitt under ett läsår för dem som
studerade på det tvååriga programmet Skydd
mot olyckor vid Räddningsverkets fyra skolor.
MSB har hanterat dessa utmaningar på flera
sätt. MSB Revinge och MSB Sandö tog den 1
januari 2009 över Skydd mot olyckor-studenter från Skövde och Rosersberg. Utbildningen Räddningsinsats (utbildning av deltids
brandmän) genomfördes dels av MSB, dels
upphandlat av tre andra leverantörer. Arbetet
med att bättre integrera utbildningssystemet
inom området skydd mot olyckor med utbildningssystemet inom krisberedskapsområdet
har inletts. Satsningar för att utveckla distansutbildning och E-utbildning pågår. Ett arbete
med att se över den tvååriga utbildningen
Skydd mot olyckor har också påbörjats.
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Sammantaget är vår bedömning att MSB:s
utbildningsverksamhet har klarat omställningen bra, men att mycket utvecklings
arbete återstår.

ett stort personalbortfall i samhällsviktig verk
samhet. Dessutom har MSB ansvaret för att
hålla samman det utvärderingsarbete som
myndigheterna nu bedriver.

Stöd till Sveriges EU-ordförandeskap

Med hänsyn till utvärderingen finns det skäl
att vara lite försiktig i bedömningen av MSB:s
insats. En sak är dock tydlig. Både myndigheter och medborgare hade stor nytta av de
gemensamma informationstjänster som MSB
bistod med, dvs. webbplatsen krisinformation.se
och telefontjänsten 020-20 20 00.

Tillsammans med uppgiften att etablera
myndigheten, var stödet till det svenska
EU-ordförandeskapet MSB:s högst prioriterade uppgift under 2009.
Inom ramen för ordförandeskapet var MSB
bland annat medarrangör till en workshop
om förebyggande av naturolyckor och en
workshop om översvämningsdirektivet,
samt ett möte med Seveso-kommittén
CCA (Committee of Competent Authorities). MSB bistod också Regeringskansliet
i förhandlingarna om rådsslutsatser inom
förebyggandeområdet och CBRN-området.
Även inom andra områden (exempelvis
övningsverksamhet, klimatfrågor, pandemi,
informationssäkerhet och säkerhetsforskning) medverkade MSB i arrangemang med
anknytning till Sveriges ordförandeskap.
En ytterligare aktivitet relaterad till EUordförandeskapet är att MSB, i samarbete
med Rikspolisstyrelsen, har bidragit till
samverkan kring beredskapen lokalt, regionalt och centralt i samband med viktigare
EU-möten.

Arbetet med den nya influensan
Den nya influensan A(H1N1) gjorde att MSB
redan under det första året i stor skala och
under en lång period fick arbeta med det
nya uppdraget att stödja samordning av
åtgärder och information vid en allvarlig
händelse.
MSB hade inför och under influensapandemin dessutom en annan uppgift: Att stödja
kontinuitetsplanering och beredskap för
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Via dessa informationstjänster kunde allmänheten samlat få svar på de allra flesta frågor
om influensan. Intresset för informationstjänsterna var också stort. Influensasidan på
krisinformation.se hade under perioden maj till
december nästan en halv miljon besök, och
telefontjänsten hade under samma period
nästan 100 000 samtal. Förutom god service
till medborgarna har detta inneburit en avsevärd avlastning av myndigheternas experter.
MSB:s preliminära bedömning är också att
vårt arbete har bidragit till att ansvariga myndigheter har haft god kunskap om läget och
varandras arbete, och till att flertalet frågor
har kunnat hanteras på ett bra sätt i samverkan mellan myndigheterna. Myndigheternas
budskap utåt har också i stor utsträckning
varit avstämda och samordnade, vilket sann
olikt har bidragit till en relativt balanserad
och saklig medierapportering.

Mot en gemensam identitet
Under andra halvåret 2009 engagerades hela
myndigheten i ett arbete med att, utifrån regeringens uppdrag, formulera myndighetens
vision och verksamhetsidé, som tillsammans
med vår värdegrund utgör vår gemensamma
identitet. Precis före jul kunde vi presentera
resultatet:

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Vår vision:
Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

Vår verksamhetsidé:
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens
och samhällets förmåga att förebygga och hantera
olyckor och kriser.
Vi arbetar
• genom kunskapsuppbyggnad, stöd,
utbildning, övning, reglering, tillsyn
och eget operativt arbete
• i nära samverkan med kommuner,
landsting, myndigheter, företag och
organisationer
• för att uppnå ökad trygghet och
säkerhet på alla samhällsnivåer – från
lokalt till globalt.
Parallellt påbörjade vi ett arbete med att fylla
MSB:s värdegrund med konkret innehåll.
Värdegrunden formulerades redan inom ram
en för MSB-kommitténs arbete och MSB har
valt att behålla den:

Vår värdegrund
MSB är en öppen, kompetent och drivande myndig
het, med fokus på individen och samhället.
Arbetet med att ge värdegrunden konkretion
i förhållande till vårt uppdrag och våra målgrupper kommer att fortsätta under 2010.
Med värdegrunden som utgångspunkt kommer vi också att arbeta vidare med att utveckla
ledarskap och medarbetarskap vid myndig
heten.

Stockholm i februari 2010

Helena Lindberg, Generaldirektör
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Ekonomi- och verksamhetsindelning
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EKONOMI- OCH VERKSAMHETSINDELNING

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklar, tillsammans med andra,
individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

kopplat till utbyggnaden och driften av radiokommunikationssystemet Rakel (anslag 2:5
Gemensam radiokommunikation för skydd
och säkerhet).

Myndighetens verksamhet är indelad i fyra
huvudområden.

Utöver den anslagsfinansierade verksam
heten uppgår MSB:s intäkter för avgiftsbelagd
verksamhet under 2009 till 421 436 tkr. De
verksamheter som genererar störst avgiftsintäkter är internationella insatser (187 690 tkr)
och Rakel (167 638 tkr).

• Förebyggande verksamhet
• Förberedande verksamhet
• Hanterande verksamhet
• Lärande verksamhet
Den förebyggande verksamheten syftar till
att minska riskerna för att olyckor och kriser
inträffar.
Den förberedande verksamheten syftar till
att förbereda samhällets aktörer att hantera
olyckor och kriser.
Den hanterande verksamheten syftar till att
kunna genomföra insatser och stödja samordningen av andra myndigheters åtgärder
och insatser för att hantera konsekvenserna
av olyckor, kriser och katastrofer i Sverige,
Europa och världen i övrigt.
Den lärande verksamheten syftar till att ta
vara på erfarenheter och att öka kunskaper
inom myndighetens verksamhetsområden
samt att utöva tillsyn och tillsynsvägledning.
MSB:s verksamhet finansieras huvudsakligen med anslag. De totalt disponibla anslagen för 2009 har uppgått till 2 699 884 tkr
varav 2 282 029 tkr har förbrukats under
året. Drygt hälften av de förbrukade anslagen
avser bidrag till andra organisationer. Differensen mellan disponibla och förbrukade anslag består huvudsakligen av anslagssparande

På följande sidor redovisas myndighetens
prestationer samt regleringsbrevets mål och
återrapporteringskrav. Redovisningen sker
per huvudområde. I avsnittet Särskild återrapportering ingår regleringsbrevets övriga
återrapporteringskrav i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag. Därefter följer den finans
iella redovisningen.
MSB bildades 1 januari 2009 och därför har
den interna miljön för styrning och kontroll byggts upp från grunden. Myndigheten
har under året tagit fram och beslutat olika
typer av policy-, regel- och inriktningsdokument vilket innebär att de inte funnits hela
året. Med anledning av att den administrativa
strukturen och myndighetens administrativa
rutiner till vissa delar fortfarande är under
utbyggnad saknas dokumentation inom vissa
områden. Därmed har det inte varit möjligt
att följa upp alla kontrollåtgärder.
Kostnader och intäkter, inklusive myndighetsgemensamma kostnader och intäkter
redovisas samlat i tabellform nedan. De myndighetsgemensamma kostnaderna har fördelats på respektive huvudområde i proportion
till deras andel av de totala kostnaderna.
Motsvarande gäller för de myndighetsgemen
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samma intäkterna. Enligt ESV:s föreskrifter
till 3 kap. 2§ i förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag specifi
ceras intäkterna på intäkter i anslagsfinans
ierad verksamhet, avgiftsbelagd verksamhet
respektive övrig verksamhet. I posten kostnader ingår även bidrag (transfereringar).

(Belopp i tkr)

2009
Intäkter

Område

Förebygga

Förbereda

Intäkter anslag

4 928

Avgiftsintäkter

4 714

Övriga intäkter

1 975

Summa

11 617

Intäkter anslag

14 373

Avgiftsintäkter

229 031

Övriga intäkter

2 087

Summa

Hantera

Intäkter anslag

11 449

Avgiftsintäkter

187 691

Övriga intäkter

1 218

Summa

Lära

245 491

210 124

1 813 823

200 358

Intäkter anslag

1 299

Avgiftsintäkter

-

Övriga intäkter

-

Summa

Kostnader

1 299

MSB bildades 1 januari 2009, därför kan inga jämförelsevärden anges från föregående år.
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661 929

244 335

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
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Förebygga
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MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Den förebyggande verksamheten syftar till
att minska riskerna för att olyckor och kriser
inträffar. Inom det förebyggande området
är MSB pådrivande i arbetet för att berörda
aktörer ska vidta förebyggande och sårbarhets
reducerande åtgärder så att antalet olyckor
och kriser samt effekterna av dessa minimeras.

Den enskildes säkerhet och beredskap
MSB ska genom rådgivning, information och
andra åtgärder verka för att den enskilde ska:
• Ha kunskap om hur olyckor i hem- och
fritidsmiljö kan förebyggas och hanteras.

I uppgiften ingår även att stödja samordningen
mellan de aktörer i samhället som verkar för
att förebygga olyckor och kriser.

• Ha kunskap om hur hon själv kan
förbereda sig inför och hantera egna
förhållanden vid samhällskriser och
extraordinära händelser.

Den förebyggande verksamheten delas in i
följande områden:

• Känna till vilken förmåga samhället
har att hantera olyckor och kriser.

-- Den enskildes säkerhet och beredskap.
-- Planerings- och analysstöd.
-- Farliga ämnen.
-- Samhällsviktig verksamhet och natur
olyckor.
-- Brandskydd och brandfarliga varor.
-- Informationssäkerhet och medie
beredskap.
MSB har i regleringsbrevet två återrapporteringskrav inom den förebyggande verksamheten. Dessa avser samordning av barnsäkerhet
och arbetet med att uppfylla Sveriges åtagande i Hyogodeklarationen och Hyogo Frame
work for Action. Redovisning återfinns under
avsnittet Den enskildes säkerhet och beredskap
respektive Samhällsviktig verksamhet och natur
olyckor.

Under 2009 inriktades arbetet framför allt på
att tillhandahålla ett skolmaterial för skolans
alla åldersgrupper, arrangera temadagar för
lärare och driva webbplatserna skyddsnätet.se
och säkerhetspolitik.se. Vidare fördelade MSB
ut bidrag om 32 miljoner kronor till ideella
organisationer för genomförande av kursverksamhet riktad till allmänheten. Bland
de större bidragsmottagarna finns Svenska
Röda Korset, Sveriges Civilförsvarsförbund,
Svenska Brandskyddsföreningen och Svenska
Livräddningssällskapet. Bidragen användes
till att genomföra utbildningar inom bl.a.
brandkunskap, vattensäkerhet, säkerhet till
vardags och vid kris, första hjälpen och hjärtoch lungräddning.
Det är angeläget att den enskilde känner till
sitt ansvar och har rimliga förväntningar på
samhället inför och i samband med olyckor
och kriser. Med utgångspunkt i samhällets
respektive den enskilda individens ansvar för
sin säkerhet genomförde MSB under året ett
seminarium på temat ansvarsfrågor.
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MSB bedömer att åtgärderna inom området
den enskildes säkerhet och beredskap har bidragit till att den enskildes kunskap ökat när
det gäller att förebygga olyckor i hem- och
fritidsmiljö, hur den enskilde ska agera om
olyckan ändå inträffar samt hantera de egna
förhållandena vid en samhällskris.

Återrapportering av reglerings
brevsuppdrag 22 samordning av
barnsäkerhetsfrågor
MSB ska redovisa hur myndigheten har arbetat
under 2009 utifrån sitt ansvar att samordna barn
säkerhetsfrågor samt hur myndigheten avser att
utveckla sitt samordningsansvar för barnsäker
hetsfrågor i samråd med berörda myndigheter och
aktörer. Utgångspunkt i arbetet bör vara det in
riktningsdokument som tagits fram av barnsäker
hetsrådet. Vidare ska myndigheten fortsätta arbetet
med att utveckla den nationella planen för barn
säkerhetsfrågor.

Återrapportering
MSB utvecklade under året sitt samordningsansvar bland annat genom att etablera en,
för berörda myndigheter, myndighetsgemensam barnsäkerhetsplattform. Häri ingår
barnsäkerhetsrådet och ett nyinrättat årligt
GD-möte för att stärka förankringen av strategiska beslut. MSB:s samordnande roll förstärktes genom att ett sekretariat inrättades
vid myndigheten. Under året slutfördes och
antogs den myndighetsgemensamma planen
för barnsäkerhet. Planen gäller för 2010 och
2011 och omfattar tre målområden: Utveckla
statistikunderlag, drunkning och alkohol
relaterade skador och olyckor.
MSB har löpande deltagit i EU-samarbetet
European Child Safety Alliance (ECSA) och
Child Safety Action Plan (CSAP). MSB presenterade också erfarenheter av arbetet med att
samordna barnsäkerhetsarbetet i Sverige vid
en europeisk barnsäkerhetskonferens i Strat-
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ford-on-Avon, arrangerad av ECSA och The
Royal Society for the Prevention of Accidents.
MSB bedömer att den myndighetsgemensamma barnsäkerhetsplattformen och MSB:s
samordningsroll skapar förutsättningar för
samordning och utveckling av barnsäkerhetsarbetet.

Planerings- och analysstöd
MSB ska stödja och utveckla samhällets systematiska säkerhets- och krishanteringsarbete.
Alla statliga myndigheter ska upprätta en
risk- och sårbarhetsanalys. I samverkan med
representanter för främst kommuner och
länsstyrelser arbetade MSB under året fram
en metod för hur MSB kan utveckla föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser som riktar sig till kommuner, landsting och statliga
myndigheter. I arbetet ingick också att redovisa hur arbetet med riskanalyser, risk- och
sårbarhetsanalyser, handlingsprogram och
planer kan förenklas, främst för kommuner. MSB:s föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser ska träda i kraft vid årsskiftet
2010/2011.
MSB lämnade förslag på vilka myndigheter
som ska lämna en redovisning av sin risk- och
sårbarhetsanalys för år 2009 till Regeringskansliet (dnr 2009-8623). Under året drift
sattes också webbsidan beroendehjulet.se som
ger möjlighet för myndigheter och företag
m.fl. att direkt på webben genomföra beroendeanalyser.
Inför och under pandemin med anledning av
den nya influensan A(H1N1) gav MSB, i samverkan med Socialstyrelsen, inriktning och stöd
för att länsstyrelser, centrala myndigheter och
företag skulle kunna identifiera kritiska funktioner i samhällsviktig verksamhet. Arbetet syftade till att skapa en planering så att samhällsviktig verksamhet skulle fungera tillräckligt
bra även vid ett stort personalbortfall.

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Genom de åtgärder som MSB har vidtagit
inom området bedömer MSB att arbetet med
riskanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser
och handlingsprogram har förenklats för i
första hand kommunerna och att förmågan
att genomföra kontinuitetsplanering på samhällsnivå har förbättrats Det återstår dock
arbete för att ytterligare underlätta det förebyggande arbetet för såväl kommuner som
landsting och statliga myndigheter.

Miljöbalksärenden

Farliga ämnen

Seveso

MSB:s arbete inom området att förebygga
oönskade händelser där farliga ämnen ingår
består till övervägande del av ärendehandläggning och föreskriftarbete. Under 2009 inkom närmare 1 600 ärenden inom området
farliga ämnen.

Rapportering om Sveriges genomförande av
Seveso II-direktivet under perioden 2006-2008
lämnades till EU-kommissionen. MSB kunde
redovisa att Sveriges uppfyllande av vissa av
kraven, såsom externa planer för räddningsinsatser, hade förbättrats avsevärt sedan föregående rapporteringsperiod.

Under Sveriges EU-ordförandeskap anordnade
MSB ett möte med Seveso CCA-kommittén
(Committe of Competent Auhorities) och
konferensen Enhancing the Security of Explosives Conference i syfte att följa upp handlingsplanen för sprängämnessäkerhet. Det gemensamma europeiska arbetet att förebygga
allvarliga kemikalieolyckor genom erfarenhetsutbyte är en viktig del i arbetet.

Farligt gods
MSB deltog inom ramen för EU-samarbetet
vid utarbetandet av regler för transport av
farligt gods på land och införde reglerna i de
svenska föreskrifterna. Under 2009 reviderade MSB och gav ut föreskrifterna för transport av farligt gods på väg och järnväg, ADR-S
(MSBFS 2009:2) och RID-S (MSBFS 2009:3).

MSB driver, som part i ansökningsmål enligt
miljöbalken, frågor om förebyggande och skade
begränsande åtgärder. MSB:s arbete inom området ledde till två nya viktiga klargöranden
under året. Det ena gäller säkerhetsfunktioner för förvaring av brandfarlig vara i cisterner. Det andra klarlägger att villkor för kemikaliehanteringen vid miljöfarlig verksamhet
ska anges i tillståndet enligt miljöbalken.

Under året bidrog MSB med kunskaper om
risker utifrån ämnens fysikaliska egenskaper
i den arbetsgrupp som förbereder genomförandet av EU-förordningen om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och
blandningar (CLP) i Seveso – direktivet.
MSB bedömer att den verksamhet som myndigheten genomförde inom området bidragit
till ökade kunskaper och säkrare hantering
av farliga ämnen.

Explosiver
Under året förberedde MSB implementeringen
av EU-direktivet (2008/43/EG) om identifiering
och spårning av explosiva varor för civilt bruk.
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Samhällsviktig verksamhet
och naturolyckor
Av MSB:s instruktion framgår att myndig
heten ska verka för att förebyggande åtgärder
mot naturolyckor vidtas. MSB ska också vara
Sveriges kontaktpunkt för skydd av europeisk
kritisk infrastruktur.

Skydd av samhällsviktig verksamhet
MSB deltar i arbetet att utveckla skyddet av
samhällsviktig verksamhet. En del av arbetet
bedrivs inom ramen för European Programme
for Critical Infrastrucutre Protection (EPCIP)
där MSB är svensk kontaktpunkt för EU-kommissionens arbete med EPCIP-direktivet och
ska samordna, inom Sverige, frågor kring
skydd av kritisk infrastruktur. I dagsläget ingår
energi- och transportsektorerna.

Översvämningsdirektivet
Som ett led inför EU-ländernas genomförande
av översvämningsdirektivet anordnade MSB
under 2009 en EU-ordförandeskapsworkshop
för experter inom EU i översvämningsfrågor.

Översiktliga karteringar
MSB förser landets kommuner och länsstyr
elser med översiktliga kartläggningar av områden som kan översvämmas utmed landets
vattendrag. Syftet med översvämningskarteringarna är bland annat att utgöra ett planeringsunderlag för kommunernas översiktliga
fysiska planering och ett underlag för arbetet
med de kommunala handlingsprogrammen.
Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser. Under 2009 karterades fyra vattendrag
översiktligt.
MSB förser också landets kommuner och
länsstyrelser med översiktliga kartläggningar
av markens stabilitet i bebyggda områden
där det finns förutsättningar för jordrörelser.
Syftet är att identifiera bebyggda områden
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som översiktligt inte kan klassas som stabila.
Karteringen ska utgöra ett stöd i kommunens
riskinventering och riskhantering. Avsikten
är att kommunen själv ska gå vidare och utföra detaljerade utredningar i utpekade områden. Under 2009 färdigställdes förstudier
av översiktliga stabilitetskarteringar i fyra
kommuner.

Bidrag till förebyggande åtgärder
mot naturolyckor
MSB ger bidrag för förebyggande åtgärder
i bebyggda områden där risken för natur
olyckor är särskilt stor. Detta gäller områden
där marken har för låg stabilitet och behöver
förstärkas eller områden som behöver skydd
mot översvämning.
För budgetåret 2009 beviljades bidrag om
totalt 39 850 tkr till 22 kommuner.

Klimatanpassning
MSB utarbetade under året en plan för klimat
anpassningsarbetet. Ett av målen är att verka
för att konsekvenserna i samhället till följd av
översvämningar, ras, skred och andra väderrelaterade händelser som klimatförändringen
förväntas bidra till, ska minska.
Samverkan med andra centrala och regionala
myndigheter är viktigt och under året vidareutvecklades portalen klimatanpassning.se och
nätverket kring den. Ett antal konferenser
arrangerades för att belysa vikten av samverkan inom området och MSB deltog även i att
arrangera Totalförsvarets forskningsinstituts
(FOI) officiella EU-ordförandeskapskonferens
om miljö, säkerhet och klimatförändringar.

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Återrapportering av reglerings
brevsuppdrag 24 Nationell plattform
för arbete med naturolyckor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i
samverkan med berörda myndigheter och organisa
tioner genom en nationell plattform förbättra sam
ordningen av arbetet med att förebygga och mildra
effekterna av naturolyckor. Åtgärderna ska syfta till
att uppfylla Sveriges åtaganden i Hyogodeklarationen
och Hyogo Framework for Action.

Återrapportering
MSB är utsedd kontaktpunkt för det nationella åtagandet enligt Hyogo Framework for
Action (HFA).
Inom ramen för plattformssamarbetet hade de
deltagande myndigheterna en rad samverkansmöten och en sammanställning av gällande lagstiftning inom naturolycksområdet togs fram.
Workshops kring behov av geodata inom natur
olycksområdet genomfördes och ett GD-möte
för deltagande myndigheter arrangerades där
även UNISDR (United Nations International
Strategy for Disaster Reduction) deltog.
MSB föreläste och deltog under året i möten
med företrädare för andra länders nationella
plattformar och med länder som vill etablera
nationella plattformar med syfte att utbyta
erfarenheter och utveckla arbetet med HFA.
De två senaste årens arbete kring förebygg
andefrågor inom naturolycksområdet result
erade i att EU-kommissionen kommer att
satsa på förebyggande arbete inom natur
olycksområdet. Under hösten bistod MSB också Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
i förhandlingarna om EU:s rådsslutsatser om
Disaster Prevention som beslutades. Som en
följd av MSB:s åtaganden under det svenska
ordförandeskapet i EU arrangerade MSB i
samverkan med Kommissionen och Försvarsdepartementet EU Prevention Workshop i juli.

Brandskydd och brandfarliga varor
Av MSB:s instruktion framgår att myndig
heten har ansvar för uppgifter inom området
skydd mot olyckor när det gäller olycks- och
brandförebyggande åtgärder, och området
brandfarliga varor.
MSB tillhandahåller information, statistik och
expertkunskap om förebyggande brandskydd
och om säker hantering av brandfarliga varor.
Under 2009 tog MSB bl.a. fram informationsbroschyrer och publikationer t.ex. Elektri
citet och bränder, föreskrifter och allmänna
råd. MSB medverkade dessutom i media
under året för att sprida information och
kunskap om brandskydd. MSB har arbetat för
att sprida erfarenheter från brandutredningar
och dödsbränder för att öka kunskapen om
brandorsaker och brandförlopp.
Med anledning av lägenhetsbranden i Rinkeby
i slutet av juli, där sju människor omkom,
gjorde MSB en översyn av inträffade bränder
de senaste fem åren där människor omkommit eller skadats svårt. Översynen visar att
kunskapen hos allmänheten om hur man ska
bete sig vid brand i flerbostadshus är bristfällig. Den information som finns om brandskydd för enskilda och som tillhandahålls av
MSB har inte nått ut med tillräcklig effekt.
För att åtgärda detta prövade MSB under året
nya informationsvägar och producerade tre
filmer som distribuerades via YouTube och
msb.se. Syftet med filmerna var att visa hur
man som enskild ska bete sig för att undvika att skadas av brand och fyrverkerier. Till
filmerna finns pedagogiskt stödmaterial såsom checklistor, enklare studiehandledningar
m.m. för att filmerna ska kunna användas
i lärande syfte, såväl direkt av den enskilda
individen som i olika undervisningssituationer. Dessa filmer och stödmaterial är fritt
tillgängliga för användning och nedladdning
på msb.se.
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Förebyggandekonferensen med närmare 370
deltagare var ett bra exempel på hur MSB har
lyckats skapa arenor för erfarenhetsutbyte
mellan de som arbetar med brandförebyggande frågor på kommunal nivå. Deltagarna
kom företrädesvis från kommunal räddningstjänst. Men även representanter från andra
kommunala förvaltningar, länsstyrelser och
konsultbranschen deltog.
Den verksamhet som MSB genomförde inom
området brandskydd och brandfarliga varor
bedöms ha bidragit till ökade kunskaper och
säkrare hantering i samhället av brandfarliga
varor. Verksamheten bedöms också ha bidragit
till ökade kunskaper hos den enskilde och
hos kommunala företrädare om förebyggande åtgärder mot brand och till att enskildas
förmåga att såväl hantera fyrverkerier som
att vidta rätt åtgärder i händelse av en brand
olycka har stärkts.

MSB publicerade under året en bedömning av
samhällets informationssäkerhet. Rapporten
bidrog till ökat medvetande om hot och risker
som kan förknippas med användning av informationsteknik (IT).
I syfte att inrikta samhällets informationssäkerhetsarbete och grunda för en samsyn
mellan berörda myndigheter utarbetade MSB
också ett förslag till en nationell strategi för
informationssäkerhet i samråd med samverk
ansmyndigheter i Samfi (Post- och telestyrelsen,
Försvarets radioanstalt, Rikskriminalpolisen/
Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets materielverk).

Av MSB:s instruktion framgår att myndigheten ska stödja och samordna arbetet med
samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom
området. MSB ska också stödja medieföretag
ens beredskapsplanering.

MSB fortsatte att, tillsammans med berörda
aktörer inom offentlig och privat sektor, leda
arbetet med den samordnade satsningen på
säkerhet i digitala kontrollsystem inom samhällsviktiga verksamheter (SCADA). Arbetet
har i hög grad ökat medvetenheten kring
dessa frågor vilket successivt ökar samhällets förmåga att motverka och hantera allvarliga risker kopplade till kritisk infrastruktur.
Under året etablerade MSB i samverkan med
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) labo
ratorieverksamhet för tester och övningsverksamhet inom området. Detta förväntas
bidra ytterligare till samhällets förmåga att
motverka och hantera IT-incidenter.

Information i olika former är en viktig resurs
för att samhället ska fungera. Information
skapar också beroenden och risker som måste
förebyggas.

Med syfte att kvalitetssäkra MSB:s uppgifter
inom området inrättade MSB under året ett
informationssäkerhetsråd med externa ledamöter.

En viktig grund för samordning av informationssäkerhetsfrågorna är förvaltningen av
den nationella handlingsplanen för informationssäkerhet. MSB:s föreskriftsrätt inom området är ett viktigt instrument för inriktning
av statliga myndigheters arbete med informationssäkerhet. I uppgiften ingår också området
signalskydd.

För att skapa underlag för relevanta skyddsåtgärder publicerade MSB under året en generell modell för klassificering av organisationers information. Modellen möjliggör samsyn
hos organisationer som behöver stöd för att
etablera lämplig skyddsnivå för information.

Informationssäkerhet
och medieberedskap
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MSB tog fram föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet och civila
myndigheters kryptoberedskap. Föreskrifterna bidrar i stor utsträckning till ett effektivt
arbete med informationssäkerhet hos statliga
myndigheter och ökar därmed på sikt samhällets skyddsnivå när det gäller informations
behandling.
Inom området etermedieberedskap förmedlades anvisade medel om totalt 15 miljoner
kronor för drift och vidmakthållande av vissa
reservfunktioner inom etermedia.
MSB har det administrativa ansvaret för Medi
ernas beredskapsråd. Rådet för en kontinuerlig dialog kring medieföretagens säkerhet,
beredskap, krisledningsförmåga och samverkan. En av rådets viktigaste uppgifter är att
verka för ett ömsesidigt förtroende mellan
aktörer och beslutsfattare.

Sammantagen bedömning
MSB:s sammantagna bedömning är att arbetet
med förebyggande åtgärder under 2009 har
bidragit till ökad kunskap och förståelse i
olika delar av samhället och därmed till ökad
säkerhet. En viktig effekt av MSB:s åtgärder
under 2009 är att en grund har lagts för att
fortsatt stärka det förebyggande arbetet.

Ekonomi för förebygga
År

2009

Summa

Intäkter
Intäkter anslag

4 928

Avgiftsintäkter

4 714

Övriga intäkter

1 975
11 617

Kostnader

210 124

I kostnader och intäkter ingår även arbetet med M/S
Estonia som redovisas under Särskild återrapportering
(belopp i tkr).

Den verksamhet som MSB har genomfört inom
området informationssäkerhet och medie
beredskap har bidragit till ett ökat medvetande i samhället om betydelsen av ett väl
genomfört förebyggande arbete med informationssäkerhet baserat på helhetssyn och
riskmedvetande. Verksamheten bidrog också
till vidareutveckling av samverkan och samordning mellan de aktörer som har särskilda
uppgifter inom området och därigenom också medfört ökade möjligheter i samhället att
tillgodogöra sig nyttan av effektiv användning av informationsteknik.
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MSB arbetar inom den förberedande verksamheten för att aktörerna ska kunna begränsa
konsekvenserna av olyckor och kriser när de
inträffar genom god ledningsförmåga, rätt
organisation, bra metoder, ett fungerande
tekniskt stöd samt personal som är utbildad
och övad för sina uppgifter. Arbetet ska ske i
hela hot- och riskskalan, från vardagsolyckan
till den mer omfattande krisen.
I uppgiften ligger även att utveckla, införa
och förvalta radiokommunikationssystemet
Rakel, som knyter ihop andra stödsystem för
hantering av olyckor och kriser.
För att utveckla samhällets krisberedskap genomför MSB, med stöd av övriga myndigheter, en övergripande planering över åtgärder
som behöver vidtas. Berörda myndigheter har
möjlighet att få bidrag till finansieringen av
åtgärderna via anslag 2:4 Krisberedskap. Även
landsting och kommuner får medel från detta
anslag för åtgärder som syftar till förberedelser för att bättre kunna hantera extraordinära
händelser.
Arbetet inom den förberedande verksamheten
täcker ett stort område. En uppdelning har
därför gjorts enligt följande:
-- Ledning och samverkan vid olyckor
och kriser.
-- Tekniska lednings- och beslutsstödssystem.
-- Metod- och organisationsutveckling.
-- Utbildning.
-- Övning.
-- Befolkningsskydd.

-- Övrigt stöd till myndigheters, landstings och kommuners åtgärder för
samhällets krisberedskap.
MSB har i regleringsbrevet ett återrapporteringskrav inom den förberedande verksamheten. Det avser i vad mån genomförd utbildning har upphandlats. MSB:s redovisning
återfinns under avsnittet utbildning.

Ledning och samverkan
vid olyckor och kriser
Av MSB:s instruktion framgår att myndigheten, i enlighet med de föreskrifter som
gäller för området skydd mot olyckor, ska
samordna och utveckla verksamheten inom
räddningstjänsten och när det gäller olycksoch skadeförebyggande åtgärder. Vidare ska
myndigheten se till att ledningsmetoder för
räddningstjänst och krishantering utvecklas
och tillhandahålls. Mot bakgrund av resultat
från bedriven forskning och utveckling strävar MSB efter att samhällets aktörer tillförs
kunskap för att bättre kunna möta dagens
och morgondagens hot och risker.

Nödlägeshantering
För att möta alla behov som uppstår i samband med ett stort nödläge engageras ofta
många olika resurser från olika delar av samhället. En del av utmaningarna i en sådan
situation är att koordinera olika mål och aktiviteter. Denna problematik har belysts av ett
flerårigt forskningsprojekt som bedrivits tillsammans med Lunds universitet. Forskningsprojektet resulterade bl.a. i doktorsavhandlingen Multi-organizational Emergency Response
Management – A Framework for Further Develop
ment. Forskningen visar att olika samhällsaktörer ofta frångår upprättade planer och att
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hierarkiska strukturer är ett otillfredsställande
sätt att beskriva hur aktörerna arbetar. Av resultaten framgår att många lösningar uppstår
i stunden och att individer interagerar i organisationsöverskridande nätverksformer som
ofta baseras på kontakter och förtroende.
Med forskningsarbetet som grund har under
året ett metodkoncept arbetats fram för hur
en geografiskt områdesansvarig funktion kan
agera för att samordna insatser vid stora nödlägen. Målgruppen är aktörer på lokal, regional
och central nivå, med fokus på regional nivå.

framtagen för att räddningstjänsten ska få ett
bättre beslutsstöd till grund för att kunna besluta om en saneringsinsats behövs eller inte.
Den ska också vara vägledande i valet av åtgärder.

Samverkan på olycksplatsen

CSK är ett utbildningskoncept som införts i syfte att öka förmågan till samordning och samverkan mellan samhällets räddningstjänst
organisationer och andra aktörer. Under 2009
genomfördes fyra kurser och ett seminarium.
Verksamheten bidrog till en ökad förståelse
bland aktörerna om varandras uppgifter och
ansvar vid olyckor och kriser. Detta skapade
bättre förutsättningar för samverkan före,
under och efter händelser.

Ett forskningsprojekt om samverkan på
olycksplatsen avslutades 2008. Under året
spreds projektets resultat till MSB:s lärare i
syfte att implementera de nya kunskaperna
i MSB:s utbildningar. För att sprida kunskap
säkerställde MSB även att forskarna deltog i
kurser och seminarier som MSB arrangerade.
Dessa åtgärder bidrog till att nya begrepp kring
samverkan och förståelse för samverkans
problem spridits och diskuterats. MSB be
dömer att detta ökat förutsättningarna för
samverkan vid räddningsinsatser.

Gemensam lägesuppfattning
Ett utvecklingsprojekt som syftade till att använda, bearbeta och tolka information som
bidrar till att skapa och dela lägesbilder och
uppfattningar bedrevs i samverkan med Saab
AB och avslutades under 2009. Resultatet från
projektet ska kunna omvandlas till konkreta
produkter som kan underlätta för aktörerna
att presentera en gemensam lägesbild.

Sårbarhetskartor för räddningstjänst
Med syfte att förhindra att föroreningar når
grundvattnet utvecklade MSB och Sveriges
geologiska undersökning (SGU) ett informationspaket som omfattar kartor och visar hur
stor risken är för att ett farligt ämne snabbt
kan nå grundvattnet. Informationen är särskilt

24

FÖRBEREDA

I SGU-rapporten (2009:5) Sårbarhetskartor för
grundvatten anpassade för räddningstjänstens
behov, som togs fram tillsammans med MSB,
görs en avstämning av de erfarenheter som
hittills gjorts.

Centrala samverkanskurser (CSK)

Den verksamhet som MSB genomförde inom
området Ledning och samverkan vid olyckor
och kriser bedöms ha bidragit till att samhällets aktörer är bättre rustade för att samverka
vid kriser och olyckor.

Tekniska lednings- och
beslutsstödssystem
Av MSB:s instruktion framgår att myndigheten ska se till att stödsystem för räddningstjänst och krishantering utvecklas och
tillhandahålls. Detta bland annat i syfte att
stärka horisontella och vertikala strukturer
för ledning och samverkan i olika faser av
krisberedskapsarbetet.

Rakel-systemet
Av MSB:s instruktion framgår att myndig
heten ska införa, förvalta och utveckla radio
kommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel-systemet).

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Infrastrukturen för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel är under
uppbyggnad. Vid ingången av 2009 hade de
tre första etapperna i Rakelsystemet tagits
i drift. Etapperna omfattade storstäderna
och kärnkraftslänen. I slutet av 2009 färdigställdes etapp 4 (Östergötlands, Jönköpings,
Västernorrlands och Gotlands län) och etapp
5 (Dalarna, Värmland och Örebro). Det innebär att Rakelsystemet nu täcker samtliga län
utom Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Under året vidtogs också åtgärder för att förbättra de tidigare etapperna genom att komplettera bristande täckning med basstationer
och inomhuslösningar. Bl.a är utbyggnaden
av Rakelteckningen i Stockholms tunnelbana
nu klar.
Under hösten genomfördes en NKI-mätning
(nöjd-kund-index). Resultatet av den visar på
att flertalet användare är nöjda med Rakel
som helhet. Framför allt framhålls den goda
yttäckningen och att Rakel är ett mycket
robust sytem. Det finns också några aspekter
som användarna anses kan förbättras.
• Samverkansmöjligheter mellan
organisationer och vid krishantering.
Här anser användarna att samverkan
inte blir optimal förrän en bredare
anslutning har kommit till stånd.

Ett av målen för Rakel är att myndigheter och
organisationer inom området allmän ordning, hälsa och säkerhet i stor utsträckning
ska ansluta sig till Rakel. Detta i syfte att samhällets säkerhetsorgan snabbt och säkert ska
kunna agera tillsammans i en krissituation.
Vid årets utgång fanns det mer än 22 500
abonnemang i systemet. Flest abonnemang
hade polisen (16 138).
Det ursprungliga målet för Rakel var att systemet skulle ha 50 000 anslutningar. För närvarande är måluppfyllelsen ca 45 %.
Antal anslutningar
Aktiva abonnemang
Beställda abonnemang
Summa

2009-12-31

2008-12-31

20 410

13 687

2 125

1 819

22 535

15 506

Tabell: Antal anslutningar till Rakelsystemet.

Det skyddade webbaserade
informationssystemet (WIS)
WIS är ett nationellt system för att underlätta
informationsdelning före, under och efter en
kris. WIS ska ge aktörerna en samlad lägesbild och därigenom skapa förutsättningar för
en gemensam lägesuppfattning. I dagsläget
har 379 aktörer anslutit sig till WIS, vilket är
en ökning med 71 jämfört med 2008 (se tabell
på nästa sida).

• Täckning inomhus och hörbarhet.
Även om användarna generellt är
nöjda med yttäckningen så anser man
att inomhustäckningen kan förbättras
ytterligare.
• Textmeddelanden, nödsamtal och
statusmeddelanden. Här vill använd
arna att MSB fortsätter att verka för
en aktiv tjänsteutveckling. Tjänsterna,
positionering och taktiska nummer
är exempel på tjänster som är starkt
efterfrågade.
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WIS-anslutning (mål)

2009

2008

Antal

Procent

Antal

Procent

225 st

78 %

188 st

65 %

Länstyrelser (21 st)

21 st

100 %

21 st

100 %

Landsting (20 st)

17 st

85 %

16 st

80 %

Samverkansansvariga centrala myndigheter (21 st)

15 st

71 %

13 st

62 %

Kommuner (290 st)

Övriga aktörer (mål saknas)

101 st

70 st

Totalt

379 st

308 st

Tabell: Utveckling över aktörernas WIS-anslutning.

MSB säkerställde under året fortsatt drift av
WIS och tillgänglighet dygnet runt av WISsupport. Vidare har WIS referenshandbok
omarbetats. Därutöver har ett antal informationsinsatser och utbildningar genomförts för
att sprida WIS till fler aktörer. För att under
stödja arbetet med lägesbild i anslutning till
pandemi har en ny funktion utvecklats inom
WIS.

in the European Community). Direktivet trädde i
kraft 2007. MSB:s del i arbetet med att implementera direktivet i Sverige kan påbörjas när
en ny miljöinformationslag och miljöinformationsförordning är beslutad samt när berörda myndigheter är överens om en gemensam teknisk infrastruktur för överförande av
geodata.

Ledningsplatser
RIB
Under 2009 lanserades en ny version av RIB,
(Resurser, Integrerat Beslutsstöd). RIB består
bl.a. av tre grunddatabaser: Bibliotekssystem,
Farliga ämnen och Resurser. RIB används av
samtliga räddningstjänster, andra kommunala förvaltningar, flertal polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, SOS Alarm,
Kustbevakningen samt industrier och transportörer som hanterar farligt gods. I syfte att
förbättra stödet till användarna byggdes en
ny organisation för kundstöd och support
upp under året. Dessutom infördes ett utbildningskoncept som inkluderade nyutvecklat
utbildningsmaterial.

Inspire-direktivet
Korrekta kartor, satellitbilder och andra geografiska data blir alltmer viktiga inom området samhällsskydd och beredskap. Olika
inriktningsarbeten har därför inletts för anpassning av svensk lagstiftning till EU-direktivet Inspire (Infrastructure for Spatial information
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MSB medverkade genom teknisk rådgivning och ekonomiska bidrag till att åtgärder
vidtogs som stärkte ledningsförmågan och
säkerställde robusta ledningsfunktioner vid
ledningsplatser på lokal, regional och nationell nivå för de aktörer som ska leda, samordna, samverka och informera vid allvarliga
olyckor och kriser.
På lokal nivå förbättrades ledningsförmågan
för 23 kommunledningar och för 11 kommunala räddningstjänster. Teknisk rådgivning
gavs även inom området kommunalteknisk
försörjning (el, värme och vatten). På regional nivå förbättrades ledningsförmågan vid
Gävleborgs landsting, där även anslutning
till Försvarets telenät genomfördes. Anslutning till Försvarets telenät genomfördes
också vid Västmanlands landsting och polisens länskommunikationscentraler i Kalmar
och Östersund. På central nivå genomfördes
anslutning till Försvarets telenät vid Riks
polisstyrelsen och Socialstyrelsen.

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Område

2009

2008

Kommunal ledning

37 751

25 052

Räddningscentraler

44 095

53 458

0

3 030

Landstingens
ledningsplatser

2 176

1 172

Länstyrelsernas
ledningsplatser

17 359

18 442

Länsradionätet

4 640

2 865

Försvarets telenät (FTN)

3 295

4 000

109 316

108 019

Kommunalteknisk
försörjning

Summa

(VMA) kan utvecklas som en del i samhällets
risk- och kriskommunikation och föreslog
bland annat att VMA via mobiltelefon införs
i Sverige. Detta genom att utnyttja tekniken
Cell Broadcast som är en teknik för varning
och information till allmänheten genom
mobiltelefon.
Den verksamhet som MSB genomförde inom
området tekniska lednings- och beslutsstödssystem bedöms ha stärkt strukturen för ledning och bidragit till att förbättra förmågan
till gemensamma lägesbilder.

Tabell: Utbetalda bidrag och direkta kostnader från
anslag 2:4 Krisberedskap (belopp i tkr).

Sjukvårdens säkerhet i kris
Inom området Sjukvårdens säkerhet i kris
(SSIK) gav MSB stöd genom teknisk råd
givning och ekonomiskt bidrag vilket bidrog
till att minska sjukhusens sårbarhet och därmed även höja patientsäkerheten. Fem akutsjukhus stärktes genom ekonomiskt stöd till
bland annat reservanordningar. Utöver detta
gavs stöd i olika former till ca 40 akutsjukhus.

Kostnad för SSIK
(anslag 2:4
Krisberedskap)

2009

2008

36 120

9 691

Tabell: Kostnad för SSIK (belopp i tkr).

Varning
Sveriges utomhusvarningssystem består av
4 500 stycken varningsanläggningar spridda
i över 200 kommuner. För att vidmakthålla
systemet har MSB egna varningstekniker
som sköter underhållet. MSB ansvarar för att
tester genomförs och för att bedriva utveckling. Dessutom finns avtal med Stockholm
och Storgöteborg för genomförande av större
underhåll och utbyte av varningsanläggningar.
MSB redovisade under året ett förslag på hur
systemet Viktigt meddelande till allmänheten

Kostnad för varning (anslag 2:4
Krisberedskap)

2009

2008

30 949

32 777

Tabell: Kostnad för varning (belopp i tkr).

Metod- och organisationsutveckling
Av MSB:s instruktion framgår att myndig
heten ska utveckla verksamheten inom räddningstjänsten samt stärka samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser genom
samverkan med organisationer med uppgift
er inom beredskapsområdet. MSB ska även
utveckla och stärka samhällets förmåga att
hantera oönskade händelser där farliga ämnen
ingår. Vidare ska MSB se till att materiel för
räddningstjänst och krishantering utvecklas
och tillhandahålls.
MSB vidtog under året åtgärder i syfte att
stödja kommunerna i att effektivisera den
kommunala organisationen inom räddningstjänstområdet, fortsatte att verka för förbättrad
jämställdhet samt gav på olika sätt stöd till
frivilligverksamheten.
Inom området Farliga ämnen samordnade
MSB bl.a. inriktningen för beredskapsplaneringen samt svarade för tillhandhållandet av
expertstöd till operativa aktörer.
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Utveckling av beredskapssystem
Det planerings- och utvärderingsverktyg för
allokering av räddningsresurser som går under
arbetsnamnet ”BeRädd” levererades vid årsskiftet för spridning till en utvald skara räddningstjänster och länsstyrelser. Verktyget ska
kunna användas som ett underlag för beslut
om förändringar i operativ beredskap för
kommunala räddningsinsatser samt som ett
stöd i arbetet med att beskriva kommunens
förmåga att genomföra räddningsinsatser.

Jämställdhet och mångfald
Andelen kvinnor inom kommunal räddningstjänst är fortsatt låg.
Anställda

2009-01-01

2008-01-01

5 091

5 063

76

60

5 167

5 123

1,47 %

1,17 %

10 370

10 392

382

338

Totalt

10 752

10 730

Andel kvinnor

3,55 %

3,15 %

Heltid:
Män
Kvinnor
Totalt
Andel kvinnor
Deltid:
Män
Kvinnor

Tabell: Andel kvinnor i operativ räddningstjänst.

För att stödja kommunal räddningstjänst i
deras organisationsutveckling inom området
jämställdhet och mångfald tog MSB under
året fram ett femårigt handlingsprogram för
jämställdhet och mångfald i det kommunala
säkerhetsarbetet.
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Under året avsatte MSB medel som kommunerna kan söka för att genomföra lokala akti
viteter med syfte att öka jämställdhet och
mångfald inom kommunal räddningstjänst.
Syftet var att kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund ska få ett ökat intresse
för brandmannayrket och att fler från dessa
grupper söker till utbildning i Skydd mot
olyckor (SMO) och till anställning som räddningstjänstpersonal i beredskap. Under året
beviljades bidrag om 376 tkr till 21 kommuner
att jämföra med 215 tkr till 22 kommuner 2008.

Frivilliga förstärkningsresurser
I händelse av en kris ska frivilliga förstärkningsresurser kunna utgöra en förstärkning
av krishanteringssystemets aktörer. Med stöd
av förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet lämnar MSB, i samverkan
med berörda myndigheter, uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer att genomföra
befattningsutbildningar för sina medlemmar.
Syftet är att bidra till uppbyggnaden av den
kompetens som i en kris inte finns i tillräcklig
omfattning i samhället, t.ex. veterinärstöd,
bandvagnsförare eller informationsstöd.
Frivilligorganisationerna tilldelades medel ur
två anslag. Under 2009 fick 10 organisationer
uppdragsmedel om totalt 28 850 tkr. Fyra av
dessa organisationer fick även organisationsstöd om totalt 22 936 tkr.
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Organisation

Utbetalt orgaUtbetala
nisationsstöd uppdragsmedel

Frivilliga Automobilkårernas
Riksförbund
(FAK)

3 874

2 936

Frivilliga Flyg
kåren (FFK)

1 691

6 493

Frivilliga Radioorganisationen
(FRO)

876

Försvars
utbildarna

728

Sveriges Civilförsvarsförbund

1 223

2 714

5 410

14 657

7 691

Sveriges Kvinnliga Bilkårers
Riskförbund
(SKBR)

2 443

Riksförbundet
Sveriges Lotta
kår (SLK)

343

Svenska Röda
Korset (SRK)

707

Summa

I enlighet med myndighetens regleringsbrev
genomfördes skogsbrandbevakning med flyg
i landet. Under sommaren genomfördes drygt
1 100 flygningar (2008 var det 1 990) till en
kostnad av 3 355 tkr (2008 var utfallet 6 584
tkr). I samband med flygningar sommaren
2009 rapporterade flygförarna att de upptäckt
135 bränder att jämföra med 372 under 2008.

CBRN Task Force

Svenska Brukshundklubben
(SBK)
Svenska Blå
Stjärnan

Skogsbrandbevakning med flyg

EU-kommissionen inrättade i februari 2008
en arbetsgrupp för CBRN-frågor. Detta för att
ta fram åtgärder i syfte att minska hotet och
skadorna från CBRN-incidenter.
Under 2009 ansvarade MSB på regeringens
uppdrag för genomförandet av en myndighetsgemensam analys och konsekvensbedömning av de åtgärdsförslag som kommissionen
presenterade i sin rapport från CBRN Task
force. I juni antog kommissionen sitt med
delande om ökad kemisk, biologisk, radio
logisk och nukleär säkerhet i EU – en CBRNhandlingsplan för EU.

Kärnenergiberedskap
22 936

Tabell: Utbetalda medel till frivillga försvars
organisationer 2009 (belopp i tkr).

28 850

En kärnteknisk olycka kan pågå under en
längre tid och behovet av ett samlande forum
med flera funktioner är stort. Av den anledningen utvecklade MSB en samverkansplattform som är generell oavsett händelse. Systematiken i samverkansplattformen kommer
att minska tiden från kärnkraftverkets larm
till dess att samtliga berörda aktörer har fått
information om händelsen. Samordningen
leder till en mer samstämmig lägesuppfattning och därmed till en bättre grund för koordinerade beslut och agerande.
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MSB anskaffade under året direktvisande
dosimetrar till länens beredskapsorganisa
tioner. Med hjälp av dem går det direkt att avläsa vilken stråldos en person blivit utsatt för.

Oljeskadeskydd

räddningstjänster i grundläggande R/N-indikering och strålskydd. Utöver att vara ett stöd vid
stora komplicerade olyckor ska förstärknings
resurserna även vara ett stöd vid stora arrangemang. Under 2009 stod saneringsenheterna i
beredskap vid två EU-möten.

Under året genomfördes ett antal utvecklingsprojekt inom oljeområdet, bland annat:

Hantering av gasade containrar

• Seatrack Web, ett program för prognoser vid oljespridning färdigställdes
under året samt en spridningsmodell
för Stockholms skärgård.
• Metoder för beräkning av kostnader
vid miljöskador (olja).
• Hantering av diesel i samband med
större utsläpp av diesel i havet.
• Utveckling av miljöatlas för räddningstjänst och länsstyrelse.
Inom ramen för Köpenhamnsavtalet genomfördes en internationell övning tillsammans
med Kustbevakningen. Övningen genomfördes i Karlshamn med berörda kommuner, länsstyrelsen samt Sjövärnets Operativa
Kommando (SOK) från Danmark. Även oljeskyddsdepån från Karlskrona deltog, liksom
ett observatörsfartyg med medlemmar inom
projektet Baltic Master II.

Förstärkningsresurser inom farliga ämnen
För att stödja den lokala räddningstjänsten
med materiel och personal vid olyckor med
farliga ämnen finns nationella förstärkningsresurser framtagna av MSB. Resurserna består
av tre typer av enheter; avancerade indikeringsenheter, kemenheter samt saneringsenheter.
Under 2009 utbildades bl.a. indikerings- och
saneringsenheterna och storstadsområdenas
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Fumigation, dvs. gasning eller rökning med
giftiga insekticider av importcontainrar
som ska hanteras av personal vid urlastning
och kontroll, har blivit ett allt större hälsoproblem på senare tid. I sin roll att stärka
samhällsskyddet tog MSB tillsammans med
Arbetsmiljöverket och FOI initiativ till en
workshop om Fumigation. Mötet drog till sig
över 80 deltagare från olika myndigheter och
organisationer.
Den verksamhet som MSB under 2009 genom
förde inom området metod- och organisationsutveckling bidrog framförallt till att
förbättra förmågan att hantera oönskade
händelser där farliga ämnen ingår.

Utbildning
Av MSB:s instruktion framgår att myndigheten ska se till att utbildning kommer till
stånd inom myndighetens ansvarsområde.
Under året genomfördes flera åtgärder för att
samordna och genomföra kursutbudet. Uppgifter som till exempel behovsinventering,
marknadsföring, antagning, kursplaner, utvärdering och kvalitetssäkring utfördes och
utvecklades utifrån de målgrupper, behov och
den övriga verksamhet som MSB ansvarar för.

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Kurstyp

Antal utbildade

Kostnader1

Skydd mot olyckor:
2-årig SMO

6272

85 236

Räddningsinsats

579

53 598

Skorstensfejare

53

6 565

Räddnings
ledning

299

21 301

Tillsyns- och
olycksföre
byggande

141

4 456

Skorstensfejartekniker

27

4 456

Påbyggnadsutbildning för
brandingenjörer

25

4 112

Tjänsteman i
beredskap

45

117

Grundkurs i
beredskap

48

260

Samhällets
krisberedskap
steg 1

60

1 896

Samhällets
krisberedskap
steg 2

60

2 165

Samverkanskurser

74

1 947

Magisterutbildning i kris
beredskap

61

1 990

Statskunskap
med inriktning
mot kris
hantering och
internationell
samverkan

25

1 914

Övriga kurser

171

1 631

Uppdrags
utbildning

1 644

4 130

Tjänsteexport

1 247

21 964

Krisberedskap:

Avgiftsfinansierade kurser:

Tabell: Antal utbildade och kostnader för genomförda
kurser 2009 (belopp i tkr).

Utbildning för skydd mot olyckor
MSB:s utbildningar inom skydd mot olyckor,
som består av grund- och vidareutbildningar
för i första hand kommunala räddningstjänst
ens kompetensförsörjning, genomfördes utifrån de kommunala behov som anmälts. Den
tvååriga utbildningen i Skydd mot olyckor
genomfördes både som distansutbildning och
som platsbunden utbildning vid MSB:s verksamhetsställen i Sandö och Revinge. Under
2009 påbörjade 264 studerande sin utbildning.
Av dessa påbörjade 174 studerande (varav 22
kvinnor) platsbunden utbildning och 90 studerande påbörjade distansutbildning (varav
17 kvinnor). Under året utexaminerades 326
personer från utbildningen Skydd mot olyckor
(varav några utexaminerades i januari 2010).
Av de 326 studerande utexaminerades 230
från den platsbundna utbildningen och från
distansutbildningen utexaminerades 96 personer. Vidare genomfördes kursen Räddningsinsats för räddningstjänstpersonal i beredskap
och vidareutbildningar inom räddnings
ledning, och tillsyns- och olycksförebyggande
verksamhet.

Utbildning i krisberedskap
För att stärka de olika aktörernas förmåga
att planera för och hantera stora olyckor
och kriser genomfördes ett flertal kurser för
kommuner, landsting, länsstyrelser, myndigheter och näringsliv. Utifrån de behov som
anmälts utvecklades och genomfördes också
kurser för tjänsteman i beredskap och kriskommunikation. De flesta övriga kurser
inom krisberedskapsområdet upphandlades
av Försvarshögskolan och framgår närmare
under rubriken återrapporteringskrav nedan.

1)

Exkl. gemensamma kostnader som t.ex. marknadsföring,
antagning, kvalitetsutveckling och ledningsstöd.

2) Avser antal studeranden som var inne i
utbildningssystemet under året.
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Återrapportering enligt
regleringsbrev utbildning
Myndigheten ska redovisa i vilken utsträckning
genomförd utbildning har upphandlats. Redovis
ningen ska bland annat innehålla vilken typ av ut
bildning, hur mycket och av vem utbildningen har
upphandlats.

Återrapportering
Under 2009 upphandlades och beställdes utbildning inom områdena skydd mot olyckor,
krisberedskap och CBRN. Totalt genomfördes
24 kurser och 12 olika kurstyper av fem olika
leverantörer. Cirka 600 personer genomgick
kurserna och ytterligare cirka 80 personer
påbörjade under året kurser som även fortsätter under kommande år. Följande utbildningar har varit föremål för upphandling och
beställning:

Kursen Räddningsinsats
Kursen Räddningsinsats omfattar sju studie
veckor och ger kompetens till deltidsanställda
brandmän. Under året upphandlades totalt tio
kurser Räddningsinsats från tre olika externa
leverantörer: Autokaross Rescue Systems AB,
Brandskyddsföreningen och Niscayah AB.
Totalt har 305 studerande fått sin utbildning
vid dessa kurser som genomförts på sex olika
orter i landet (Borlänge, Jönköping, 2 x Karlstad, Mjölby, Rosersberg och 4 x Skövde).
De viktigaste orsakerna till att kursen Räddningsinsats blivit föremål för upphandling
från externa leverantörer är den inriktning
som anges i propositionen 2007/08:92 ”Stärkt
krisberedskap – för säkerhets skull” där det
anges att utbildningen ska kunna genomföras genom anlitande av olika utbildningsaktörer och med ökad tillgänglighet och
flexibilitet. Utbildningen för brandmän med
deltidsanställning nämns särskilt. Beträffande
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tillgänglighet kan syftet anses ha uppnåtts då
omkring 40 procent av deltagarna kunde dagpendla från hemorten till kursorten.
Särskild uppmärksamhet ägnades åt kvalitets
säkring av de upphandlade kurserna och uppföljning gjordes utifrån de tre olika perspektiven nöjd studerande, nöjd kund (kommun)
och nöjd beställare (MSB).
Av de hittills genomförda kursutvärderingarna
framkom att resultatet huvudsakligen har varit
bra och för vissa kurser mycket bra.

Kurser krisberedskap
Försvarshögskolan genomför beställning av
MSB:s utbildning i krisberedskap. Beställningen för 2009 omfattade 12 kurser och tio
olika kurstyper. Totalt har ca 350 deltagare
genomgått dessa kurser. Fyra av de beställda
kurserna med totalt cirka 90 deltagare gällde
utbildning som pågick under längre tid än
ett år och som avslutades, påbörjades eller
pågick under 2009 och avsåg akademisk utbildning med examination och erhållande av
högskolepoäng.
Under året påbörjades en översyn av samarbetet med Försvarshögskolan. Syftet med
översynen är att anpassa utbildningen och
finna synergieffekter i det totala ansvars
område som MSB har, t.ex. inom områdena
krisberedskap och skydd mot olyckor. Därutöver genomfördes under året en översyn av
bl.a. samarbetsavtal och ansvarsförhållande.

Kurs CBRN
En kurs som avser CBRN Grunder (7,5 högskolepoäng) beställdes av Totalförsvarets Skyddscentrum. Kursen genomfördes i huvudsak
som distansstudier med obligatoriska kursträffar. Kursen hade 32 deltagare.
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Övning
Av MSB:s instruktion framgår att myndigheten ska genomföra övningar inom sitt ansvarsområde. MSB ska också vid behov stödja
Regeringskansliet i utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet.

Övningar på internationell- och EU-nivå
MSB genomförde under året tillsammans
med Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), EU DG Environment
och det norska Direktoratet for samfunnssik
kerhet og beredskap (DSB) den internationella
övningen EU SweNorEx 2009. Syftet var att
öva förutsättningarna för en samordning av
EU-mekanismexperter och UNDAC-medlemmar (United Nations Disaster Assessment and
Coordination team) vid insatser.
MSB deltog i planeringen, genomförandet och
ledningen av Euro-Atlantic Disaster Response
Coordination Centre’s (EADRCC) övning Zhetysu i Kazakstan. Det var en Nato/Pff-övning
där scenariot utgick från konsekvenserna av
en omfattande jordbävning i tätbebyggt område. I övningen deltog 29 nationer med sammanlagt 850 deltagare.
På uppdrag av Regeringskansliet (Försvars
departementet) samordnade MSB svenska
myndigheters deltagande i övningen Barents
Rescue 2009 som genomfördes i Ryssland.

Nationellt
Under året fick 10 länsstyrelser stöd från MSB
i sin planering, genomförande och utvärdering av regionala samverkansövningar. Vidare
gavs ekonomiskt stöd till sju länsstyrelser för
genomförandet av regionala samverkanskurser.

Försvarsmakten fick stöd från MSB bland
annat avseende samordning och samverkan
med civila myndigheter i samband med plan
ering och genomförande av Insatsledningens
fältövning och Dagny II och Utvecklings
övning 2009.
MSB deltog i planering och genomförande av
Svensk Energiberedskapsövning SAMVETE 09.

Ledningssystem för övningsverksamhet
Ett IT-baserat övningsledningssystem vidareutvecklades under året för att kunna användas som ledningsstöd för övningsverksamhet
regionalt, nationellt och internationellt. Ett
resultat är att myndigheter, landsting och
kommuner på ett billigare och bättre sätt kan
planera och genomföra övningar.

Stöd till Regeringskansliet
I syfte att utveckla svenska beskickningars
krishanteringsförmåga genomfördes övningar
vid UD:s stödjepunkter i Guatemala City, Brasilia och Dakar.
Vid Regeringskansliets kriskommunikationsövning inför ordförandeskapet i EU övades,
med stöd från MSB, informatörer, pressekreterare och informationschefer från samtliga
departement.
Gemensamma övningar är av stor betydelse
för en effektiv sektorsövergripande krishantering. Under året stödde MSB ansvariga aktörer och verkade för att övningsverksamheten
genomfördes på ett bra sätt.
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Befolkningsskydd
Av MSB:s instruktion framgår att myndig
heten ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas
inom befolkningsskyddet.
Enligt lagen (2006:545) om skyddsrum är ägaren till en byggnad där det finns skyddsrum
skyldig att underhålla skyddsrummet och den
utrustning som hör till.
MSB medverkade till att landets skyddsrumstillgångar vidmakthölls genom kontroll av
2 359 skyddsrum. MSB genomförde också
skyddsrumstillsyn av 2500 skyddsrum, en
förenklad variant av kontroll. Avveckling av
skyddsrum sker om det finns särskilda skäl
till detta, och under året avvecklades 172
skyddsrum med totalt 15 941 platser.
Under året uppdaterades de tekniska regler
för skyddsrum som finns i MSB:s författningssamling (Skyddsrumsregler 09).
Antal skyddsrum 2009-12-31
Antal skyddsrumsplatser 2009-12-31

65 679 st

28 495

Kostnader för skyddsrumsverksamheten (anslag 2:7 MSB:s förvaltningsanslag)

4 078
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MSB ska enligt sin instruktion tillsammans
med de ansvariga myndigheterna genomföra en övergripande planering av åtgärder
som bör vidtas. Som grund för den planering
som gjordes under 2008 för åren 2009-2011
(se samhällets krisberedskap- planerad verksam
het 2009-2011) tecknade MSB under 2009 43
överenskommelser med myndigheter för utbetalning av bidrag från anslaget 2:4 Krisberedskap. MSB betalade ut 479 miljoner kronor
i syfte att vidmakthålla och förbättra samhällets krisberedskap.
MSB betalade också ut bidrag till landsting och
kommuner i enlighet med lagen (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap. Totalt betalades 273 miljoner
kronor ut till kommuner och 10 miljoner kronor till landsting.

7 105 243 st

Kostnader för skyddsrumsverksamheten (anslag 2:4 Krisberedskap)

(belopp i tkr)

Övrigt stöd till myndigheters,
landstings och kommuners åtgärder
för samhällets krisberedskap

Exempel på åtgärder som vidtagits hos myndigheterna under året är att Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört ett flertal utbildningar och övningar som syftar till att stärka
förmågan inom den nationella strålskydds
beredskapen att hantera radiologiska och
nukleära nödsituationer, exempelvis för att
identifiera okända prov, beräkna doser av
radioaktiva ämnen genom inandning eller
föda, analysering av mätningar i fält samt
övningen Lärmät-09. Vid länsstyrelsen i Jämtlands län har det s.k. Certusprojektet slutförts
vilket innebär att samtliga blåljusmyndigheter samt SOS alarm från och med januari 2010
sitter i en gemensam byggnad. Socialstyrelsen har med anledning av den nya influensan
genomfört ett antal krisberedskapsinsatser i
samverkan med andra myndigheter och organisationer på nationell, regional och lokal nivå.
Ett pilotprojekt genomfördes för att utveckla
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ett indikatorbaserat övervakningssystem, liksom ett webbaserat frågeverktyg för att skapa
en gemensam lägesbild vid landstingen. Även
ett system för återrapportering av användningen av beredskapslagret för antiviraler
togs i drift. Transportstyrelsen anskaffade
under 2009 utrustning för att utrusta ytterligare ett flygplan inom det svenska nationella
ambulansflyget (SNAM) samt modifierade och
förbättrade tidigare anskaffad utrustning.
Försäkringskassan genomförde bl.a en krisledningsövning tillsammans med Swedbank.
Tullverket har utvecklat sina CBRN-grupper
med avseende på kompetens och utrustning.
Under året genomförde MSB en uppföljning
av de medel som betalades ut under 2008.
Denna rapporterades till regeringen i rapporten Samhällets krisberedskap – årlig uppföljning
2008. MSB genomförde dessutom en revision
med stöd av extern revisionsfirma i syfte att
kontrollera efterlevnaden av beslutade överenskommelser som en del av MSB:s interna styrning och kontroll.

Sammantagen bedömning
MSB:s sammantagna bedömning är att arbetet
med förberedande åtgärder under 2009 har
stärkt strukturen för ledning och samverkan
och förbättrat aktörernas förmåga att hantera
olyckor och kriser.

Ekonomi för Förbereda
År

2009

Intäkter

Kostnader

Intäkter anslag

14 373

Avgiftsintäkter

229 031

Övriga intäkter

2 087

Summa

245 491

1 813 823

(belopp i tkr)

MSB redovisade under 2009 regeringens uppdrag att se över vilka medel som eventuellt
bör omfördelas från anslag 2:4 Krisberedskap
till andra anslag, i rapporten Översyn av anslag
2:4 Krisberedskap – redovisning av etapp 2: överfö
ring av medel. Vidare redovisade MSB till regeringen uppdraget att se över den process som
används för att fördela medel ur anslag 2:4
Krisberedskap i rapporten Översyn av processen
för fördelning av anslag 2:4 Krisberedskap. Den
nya processen kommer att börja tillämpas
under 2010.
Den verksamhet som MSB genomförde inom
området har inneburit att ett stort antal
åtgärder vidtagits för att stärka krisbered
skapen hos viktiga aktörer. Bedömningen är
att aktörernas samlade förmåga inom området har ökat.
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Av MSB:s instruktion framgår att myndigheten ska ha förmågan att bistå med stöd
resurser i samband med allvarliga olyckor
och kriser samt stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris. Vidare ska myndigheten kunna medverka med
insatser i Sveriges internationella humanitära
verksamhet. Myndigheten ska kunna delta i
samt stödja med insatser vad avser räddningsoch katastrofinsatser, humanitär minhantering, stärkande av katastrofberedskap, tidig
återuppbyggnad och civil konflikthantering.
Myndigheten ska också kunna stödja utlandsmyndigheter och svenska medborgare eller
personer med hemvist i Sverige som drabbas
av en allvarlig olycka eller katastrof utanför
Sverige. För att kunna genomföra insatser
och bidra till ökad samordning, nationellt
såväl som internationellt, arbetar MSB även
kontinuerligt med att utveckla sin beredskap.
Regeringen har flera återrapporteringskrav
på MSB:s hanterande verksamhet. Två återrapporteringskrav handlar om att regeringen
vill få information om genomförda insatser
och utvecklingen av beredskapen, men utifrån
olika perspektiv. MSB har valt att återrapportera dessa krav samlat, och också i detta
sammanhang beskriva samordningsverksam
heten, utifrån nedanstående indelning:
• Genomförda samordningsaktiviteter.
• Genomförda insatser.
• Utveckling, inklusive integrering,
av beredskapen.
Två andra återrapporteringskrav handlar om
FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och
säkerhet inom internationell krishantering
respektive säkerhetsbedömningar vid insatser. Återrapporteringen för dessa specifika
krav avslutar redovisningen.

Återrapportering enligt regleringsbrev insatser och beredskap
MSB ska redovisa de kostnads- och verksamhets
mässiga effekterna av myndighetens arbete med att
integrera beredskapen för nationella och internatio
nella insatser. Erfarenheter av genomförda insatser
under året ska redovisas.
MSB ska till Regeringskansliet (Försvarsdeparte
mentet) redovisa omfattningen av, kostnader för
och finansiering av, under året genomförda insatser
samt hur insatser och beredskap har förändrats och
utvecklats. Kostnader hänförliga till villkor 20
under anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap ska särredovisas. Redovisningen ska
även omfatta en sammanfattande analys av verk
samhetens resultat.

Genomförda samordningsaktiviteter
Samordningsverksamheten var intensiv under
2009 och ett flertal händelser som t.ex. glas
bitar i kyckling, ett antal väderrelaterade
händelser samt det svenska EU-ordförandeskapet ställde krav på samordningsaktiviteter
från MSB:s sida. Den enskilt viktigaste och
mest omfattande händelsen var arbetet med
den nya influensan A(H1N1).
MSB utövade sin stödjande samordningsroll
i samband med hanteringen av influensan
genom att bl.a. ge stöd till ett koordinerat
beslutsfattande för ansvariga myndigheter.
Arbetet skedde genom medverkan i den Natio
nella pandemigruppen och genom samverkanskonferenser med såväl länsstyrelser som
centrala myndigheter. MSB gav även stöd
och råd till näringslivet i deras planering inför influensan. I syfte att sprida information
om den nya influensan genomförde MSB ett
flertal aktiviteter t.ex. togs ett särskilt faktablad fram. MSB anordnade också tillsammans
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med övriga myndigheter i den Nationella
pandemigruppen, ett informationsmöte om
den nya influensan för branschorganisationer
och företag. I mitten av oktober anordnade
MSB ett möte med trossamfunden, där även
Socialstyrelsen deltog.
I samordningsrollen ingår även att bidra till
att berörda aktörer kan kommunicera med
allmänheten på ett samordnat sätt. MSB till
handahåller därför metoder, nätverk och
tjänster som används av andra berörda myndigheter i kontakter med allmänheten. Under
arbetet med den nya influensan A(H1N1) användes bland annat MSB:s nationella informationstjänst som består av webbplatsen krisin
formation.se och en myndighetsgemensam
telefontjänst dit allmänheten kunde vända
sig för att få svar på sina frågor. Genom dessa
kanaler kunde allmänheten få ensad och
samlad information från berörda expertmyndigheter.
Flera hundra frågor och svar togs gemensamt
fram av MSB, Socialstyrelsen, Smittskydds
institutet, Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket och representanter från länstyrelser och
landsting för att användas både på webbplatsen
och i telefontjänsten. Frågor och svar på lättläst svenska och på andra språk än svenska
togs också fram. Från maj och fram till och
med årsskiftet hade Influensasidan på webbplatsen ca 496 000 besök. Telefontjänsten
hade ca 94 000 samtal under samma period.

Effekter och erfarenheter av samordningsaktiviteter
MSB:s bedömning är att samordningsverksamheten bidrog till att ansvariga myndig
heter hade god kunskap om läget och varandras arbete. De samverkanskonferenser
som genomfördes bidrog t.ex. till att sprida
information mellan berörda aktörer på ett
bra sätt. Intresset för att delta på mötena
var stort från både länsstyrelser och centrala

38

HANTERA

myndigheter. MSB gör också bedömningen
att myndigheternas budskap gentemot allmänheten i stor utsträckning var avstämda
och samordnade. Detta bidrog i sin tur till en
förhållandevis balanserad och saklig medierapportering. En mer systematisk analys av
den effekt som MSB:s samordningsverksamhet har haft på hanteringen av influensan
kommer att göras i de utvärderingar som har
initierats. Erfarenheterna från hanteringen
av influensan kommer gradvis att omsättas
till fortsatt utvecklingsarbete. En erfarenhet
som redan dragits är att det bör gå att hantera
MSB:s samordnings- och insatsverksamhet på
ett mer likartat sätt än hittills.

Finansiering och kostnader för
samordningsverksamheten
Samordningsverksamheten finansierades med
anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. Hanteringen av den nya influensan
var den enskilt största händelsen under året.
Kostnaderna för den s.k. telefontjänsten, extrainkallad personal som stärkte upp MSB:s
egen personalstyrka m.m. uppgick till cirka
9,5 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader
för MSB:s egen personal.

Genomförda insatser
MSB genomförde under 2009 totalt 131 insatser
som fördelade sig enligt följande:
Insatstyp

Antal insatser

Humanitära insatser

75

Stärkande av katastrofberedskap

14

Tidig återuppbyggnad

3

Humanitär minhantering

12

Civil konflikthantering

21

Nationella stödinsatser

6

Totalt
Tabell: Genomförda insatser.

131
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Efterfrågan på MSB:s humanitära insatser var
fortsatt högt. Under året byggde MSB bland
annat upp fältkontor för FN-organ i Bagdad i
Irak och i Dungu i Demokratiska Republiken
Kongo. Det humanitära arbetet innefattade
även ett flertal sekonderingar till FN i samband med stridigheterna i Gaza under början
av året, samt i samband med naturkatastroferna i Indonesien och Filippinerna under
hösten. I insatsarbetet verkade MSB för ökad
samverkan mellan FN:s behovsbedömningsteam, United Nations Disaster Assessment
and Coordination (UNDAC) och de team från
EU som då förmedlades via EU Monitoring
and Information Centre (EUMIC) till stöd för
humanitära behovsbedömningar.
De länder där den humanitära verksamheten
var mest omfattande under året var Sudan
och Demokratiska Republiken Kongo. I Sudan
stödde MSB bland annat United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) och
United Nations Children’s Fund (Unicef) med
omfattande transportinsatser till stöd för
flyktingar i södra Sudan. MSB bedrev även
sjukvårdsutbildning för FN:s säkerhetsorganisation, United Nations Department of Safety
and Security (UNDSS) och bidrog också med
insatspersonal för att fylla behov som uppstod då ett stort antal hjälporganisationer
tvingades lämna Sudan på grund av den politiska utvecklingen under våren. I Demokratiska Republiken Kongo ökade MSB:s insatsverksamhet markant under året. MSB bidrog
med ett fältkontor och med transportstöd
samt sekonderingar inom logistik- och ITområdena.
Inom områdena stärkande av katastrofberedskap och tidig återuppbyggnad fortgick en del
insatser från tidigare år samtidigt som nya
startades. Den största insatsen var utveck
lingen av sök- och räddningskapacitet åt den
pakistanska katastrofhanteringsmyndigheten

NDMA. Liknande insatser pågick även i Tadzjikistan, Mocambique, Afghanistan, Västafrika,
Armenien och Ukraina.
Under året avslutades två längre insatser
inom området humanitär minhantering. Det
gäller dels ammunitionsröjningsarbetet efter
stridigheterna i Libanon sommaren 2006.
Dels stödet till det sudanesiska minhanteringsprogrammet. Större minhanteringsinsatser finns nu i Demokratiska Republiken
Kongo och Somalia. Under andra halvåret gav
även MSB stöd till Internationella Röda korsets arbete med att röja oexploderad ammunition i Basra-området i Irak.
Inom området civil konflikthantering stödjer
MSB främst genom insatsstöd, där MSB drar
nytta av den kompetens som myndigheten
utvecklat främst genom tidigare humanitär
insatsverksamhet. MSB:s mest omfattande
insatser inom civil konflikthantering var under året insatserna för EULEX Kosovo och EU
Monitoring Mission Georgien.
När det gäller nationella stödinsatser genomförde MSB sex planerade beredskaps
höjande insatser med personal och materiel
för hantering av kemhändelser i samband
med toppmöten under det svenska EU-ordför
andeskapet. Under sommarens höga flöden
i Dalarna och Västmanland gavs även visst
materiellt stöd till berörda kommuner.

Effekter och erfarenheter av insatser
MSB:s insatsverksamhet är behovs- och efterfrågestyrd. Under 2009 var antalet förfrågningar om insatser fortsatt högt, vilket är
ett tecken på att FN, EU och andra uppdrags
givare har gjort bedömningen att MSB:s insatser ger en god effekt. Detta är också återkopplingen från de konsultationer som berörda
FN-organ genomför med stand-by partners på
årlig basis samt från det erfarenhetsseminarium som MSB arrangerade för insatspersonal
och partners.
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Vid större insatser, såsom exempelvis det av
MSB uppförda fältkontoret i Demokratiska
republiken Kongo, kan tydliga effekter redan
ses i form av förbättrade arbetsförhållanden
och enklare koordinering av FN-organisationernas arbete. Kontor som möjliggör sam
lokalisering av FN-personal från olika organisationer förväntas därigenom bidra till att
öka effektiviteten i biståndsarbetet i de aktuella regionerna.
Insatserna för stärkande av katastrofberedskap i Pakistan och Armenien, utvärderades
under året av en extern konsult. Utvärderingarna av insatserna i Pakistan och Armenien
gav ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete, dels i form av en förstärkt organisation runt denna typ av insatser, dels i form av
ett mer intensivt arbete med att åstadkomma
en långsiktighet och ett tydligt ägarskap över
insatsens resultat hos aktuella samarbetspartners i mottagarlandet.
Under andra halvåret påbörjades ett arbete
med mer systematisk erfarenhetsåterföring
och kvalitetsutveckling inom MSB. Bland annat genomfördes ett erfarenhetsseminarium
under året. Arbetet syftade till att ta tillvara
kunskaper och erfarenheter från insatspersonal, MSB:s personal i Sverige samt från partnerorganisationer för att kontinuerligt förbättra
kvaliteten i den insatsverksamhet som MSB
bedriver.

Finansiering och kostnader för insatser
Den internationella insatsverksamheten
finansieras med avgifter. Den enskilt största
finansiären är Sida, som via ramavtal om
humanitära insatser årligen avsätter medel
för insatser som sedan kan avropas från MSB.
Under 2009 omsatte de insatser som finansierades av Sida, inklusive ramavtalet, ca 130 775
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tkr. MSB:s insatser inom civil konflikthantering finansierades av Utrikesdepartementet
som under 2009 avsatte cirka 39 368 tkr för
MSB:s insatser. MSB hade även finansiering
direkt från olika FN-organ för enskilda insatser. Utöver detta finansierades MSB:s sök- och
räddningsprojekt i Pakistan huvudsakligen av
den brittiska biståndsmyndigheten Department for International Development (DFID)
genom ett bidrag på 1 miljon brittiska pund.
De nationella insatserna anslagsfinansieras
och omsatte cirka en miljon kronor.
Finansiärer
DFID (Department for International
Development)
DV (Domstolsverket)
EU
GICHD (Geneva International
Centre for Humanitarian Demining)
NV (Naturvårdsverket)

Kostnader
9 425
-21
2 970
11
791

UD

39 368

Sida

130 775

UNHCR (United Nations High
Commissioner for Refugees)

708

UNMAS (United Nations Mine
Action Service)

3 193

WFP (World Food Programme)

583

Summa

187 803

Tabell: Finansiär och kostnader för insatser (belopp i tkr).
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Utveckling, inklusive integrering,
av beredskapen
Utveckling och förändring av beredskapen
samt de kostnads- och verksamhetsmässiga
effekterna av MSB:s arbete med att integrera
beredskapen redovisas uppdelat på organisatorisk beredskap, insatsberedskap och samordningsberedskap.

Organisatorisk beredskap
Ansvaret för både insatser och samordningsaktiviteter som tidigare genomfördes av SRV
och KBM samlades i och med MSB:s bildande
på en avdelning. Detta har skapat goda förutsättningar för en integrerad organisatorisk
beredskap.
Det främsta exemplet på detta var utvecklingen av en operativ mötesplats som ger stöd
till både insats- och samordningsverksam
heten. Det är på denna mötesplats som larm
och förfrågningar hanteras. Det är samma
tjänsteman i beredskap som tar emot samtal och förfrågningar oavsett om de kommer
från räddningsledaren i en svensk kommun
eller ett FN-organ. Det är också på mötesplatsen som MSB:s lägesbild, utifrån löpande omvärldsbevakning och fördjupad analys, hålls
kontinuerligt uppdaterad till stöd för MSB:s
beslut om såväl insatser som samordnings
aktiviteter.
I syfte att utveckla den organisatoriska beredskapen ytterligare genomförde MSB processkartläggningar av det operativa arbetet. För
insatsverksamheten infördes i princip samma
insatsprocess för såväl nationella som internationella insatser, vilket förbättrade dokumentationen och bidrog till en mer samlad hantering. Processkartläggningarna skapade också
förutsättningar för en mer samlad hantering
av, nationella insatser och samordningsaktiviteter, som ibland sammanfaller tidsmässigt.

Insatsberedskap
Under 2009 koncentrerades utvecklingen av
insatsberedskapen mot vissa specifika kapaci
tetsområden. Inom området katastrofrisk
reducering inleddes t.ex. en övergripande utvecklingssatsning för att MSB:s breda mandat
internationellt och på så sätt skapa synergier
mellan den nationella och internationella
verksamheten. Vidare inleddes ett arbete att
tillsammans med andra europeiska länder
förbereda utvecklingen av insatsförmågor
(s.k. moduler) inom områdena översvämning
och temporärt boende. MSB fick medel från
EU för det fortsatta utvecklingsarbetet av
dessa moduler.
Arbetet med att utveckla den del av insats
beredskapen som bidrar till att förse MSB:s
insatser med personal präglades framförallt
av ett löpande rekryteringsarbete för att utveckla MSB:s personalpool och av en omfattande utbildningsverksamhet för att för
bereda personalen i poolen för insats. Det
nya personalhanteringssystemet FIRM togs i
bruk och vidareutvecklades för att underlätta
rekryterings- och bemanningsarbetet. Vidare
inleddes ett arbete med att kartlägga de experter som kan delta i nationella stödinsatser.
Målet är att MSB:s personalpool, i den mån
det gynnar verksamheten, på sikt ska omfatta
insatspersonal för såväl nationella som internationella insatser.
Arbetet med att utveckla den del av insatsberedskapen som förser MSB:s insatser med
materiel präglades framförallt av en konsolidering och en renodling av materielhanteringen. En stor del av förrådsverksamheten
centraliserades till Kristinehamn under 2009.
Detta och mycket annat arbete för att tydliggöra ansvarsförhållanden och rutiner har på
ett påtagligt sätt bidragit till en mer integrerad beredskap.
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Materiel som inte längre bedömdes vara
användbar avvecklades och förberedande åtgärder inleddes för att i större skala kunna
avveckla eller genomföra en omställning av
oanvändbara andningsskydd och annan
materiel som ursprungligen anskaffades för
höjd beredskap. Viss nyanskaffning av materiel skedde också och då med utgångspunkt
i principen att materiel så långt det är möjligt både ska kunna användas nationellt och
internationellt för att uppnå så stora syn
ergier som möjligt. Den modernisering av
reservkraftverk som genomfördes under året
har t.ex. bidragit till att denna materiel kan
användas både nationellt och internationellt.

Samordningsberedskap
Under 2009 skedde utvecklingen av samordningsberedskapen framförallt i den löpande
operativa hanteringen av olika typer av händelser, inte minst den nya influensan. Ett exempel på denna typ av utveckling är en ny
applikation av det webbaserade informationssystemet WIS för att underlätta arbetet med
lägesrapportering.
Vidare inleddes förberedelser för att kunna
utveckla förmågan att ge stöd till anhöriga
och drabbade vid allvarliga kriser. MSB påbörjade också arbetet med att utveckla ett
system för att överblicka samhällets samlade
förstärkningsresurser, vilket på sikt kommer
att kunna bidra till ett mer koordinerat beslutsfattande.

Finansiering och kostnader för beredskapen
Beredskapen för MSB:s insats- och samordningsverksamhet finansierades med anslag
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och anslag 2:4 Krisberedskap.
Den integrering av beredskapen som genomfördes under året innebar en kostnadsmässig
rationalisering. Ett exempel är den centralisering av förråd som genomfördes. Ett annat
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är beslutet att MSB själv ska tillhandahålla
förmågan att hantera översvämningssituationer inom ramen för den generella beredskap som MSB har, istället för att hyra in en
tjänst specifikt utformad för översvämningssituationer. Översvämningsbarriärer kommer
i och med detta att kunna förrådshållas och
hanteras tillsammans med övrig insatsmateriel. Ett tredje exempel är den översyn och
reducering av antalet beredskapsfunktioner
inom MSB som påbörjades. Funktioner som
är öronmärkta för antingen nationella eller
internationella behov kommer att undvikas
så länge verksamheten medger detta.
Av de kostnader som finansierades med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap användes 121 miljoner kronor för
att finansiera beredskap och indirekta kostnader för internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som
kan klassificeras som bistånd.

Återrapportering enligt regleringsbrev FN:s resolution 1325 om kvinnor,
fred och säkerhet inom internationell
krishantering
MSB ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för
att följa intentionerna i FN:s resolution 1325 om
kvinnor, fred och säkerhet inom internationell kris
hantering. Särskilt ska könsfördelningen inom ge
nomförda insatser redovisas samt genomförd genus
utbildning och information till personal.
FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och
säkerhet inom internationell krishantering
syftar till att öka kvinnors deltagande i arbetet med att förebygga, hantera och lösa
konflikter. Inom ramen för detta arbete
prioriterar Sverige i sin handlingsplan att
öka andelen kvinnor på freds- och säkerhetsfrämjande insatser, genomföra insatser med
genusperspektiv, öka skyddet för kvinnor
och flickor i konfliktsituationer samt att öka
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kvinnors deltagande i institutioner för bland
annat krishantering och humanitära insatser.
MSB:s insatsverksamhet inkluderar externt
operativt arbete för att möta kvinnors, mäns,
flickors och pojkars behov. Följande rapportering fokuserar på det interna arbetet inom insatsverksamheten. Det interna arbetet syftar
bl.a. till att påverka könsfördelningen inom
genomförda insatser och insatspersonalens
kunskaper i genusfrågor. Indirekt får detta
även effekter för den externa verksamheten.
Under 2009 fortskred arbetet med att åstadkomma en könsbalans (minst 40 procent av
underrepresenterat kön) vid rekrytering och
bemanning av insatser. Andelen rekryterade
kvinnor till personalpoolen var 37 procent
under 2009 jämfört med 24 procent 2008. Andelen kvinnor som deltog i insatser var 19 %
(40 st) under 2009 jämfört med 16 % 2008.
Under 2009 ökade även andelen kvinnor som
deltog i traineeprogrammet avsevärt (68 %
under 2009 mot 14 procent under 2008). MSB
bedömer att detta även kommer att ge effekt
för könsbalansen under kommande års insatser.
Arbetet med kompetensutveckling för insatspersonal och personal inom insatsverksamheten fortsatte under året. Utbildningar i hur
man praktiskt kan integrera genusperspektiv
i insatsverksamheten genomfördes för projektledare. En översyn av introduktionskursen för insatspersonal inleddes under året för
att i ökad grad integrera frågor rörande genus
och utsatta grupper.
En så kallad insatsspecifik genusbriefing genomfördes med insatspersonal inför avresa.
MSB utvecklade även ett system för informationsdelning och erfarenhetsåterföring för
insatspersonal. Detta inkluderade standard
iserade hemkomstenkäter och gemensamma
återträffar, där arbetet med genusperspektiv
behandlades. Resultatet från hemkomstenkäten samt erfarenhetsåterföringsseminariet

visade att det operativa arbetet med genusperspektiv varierar. Ungefär hälften av insatspersonalen indikerade att det operativa
arbetet med genusperspektiv hade fungerat
väl och tyckte att genusbriefings hade varit
användbart. Detta resulterade i ett antal åtgärder som myndigheten ska genomföra för
att i högre grad försäkra sig om att all insatspersonal får en gemensam kunskapsgrund
samt mer insatsspecifikt stöd.
Under 2009 färdigställdes och lanserades
MSB:s jämställdhetshandbok1 på engelska
som ska fungera som stöd för projektledare
och insatspersonal vid internationella insatser. Boken kommer också att delas ut till
samarbetsorganisationer och användas vid
internationella utbildningar. FN:s resolution
1325 ska tas upp i avtal och överenskommelser med MSB:s uppdragsgivare.
Det EU-finansierade samverkansprojektet
Genderforce som avslutades 2007 fortsatte
inom ramen för det så kallade Genderforcesamarbetet. Målet är att ta till vara kvinnors
behov, erfarenheter och kompetens i internationella konflikt- och katastrofområden.
Samverkansmöten hölls mellan deltagande
myndigheter och organisationer och två kurser
för Gender Field Advisors genomfördes, var
av en i MSB:s regi.

1) MSB Gender Equality Handbook – practical advice
for international assistance,
Ordernummer: MSB 0113-09
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Återrapportering enligt regleringsbrev säkerhetssituationen för
personal i insatser
MSB ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för
att stärka myndighetens förmåga att bedöma säker
hetssituationen för personal i insatser.
Arbetet med att förbättra säkerheten för insatspersonalen hanteras på flera nivåer inom
MSB. Varje projektledare och berörd enhetschef har ett ansvar att följa utvecklingen för
respektive insats. Det finns också personal vid
MSB som arbetar specifikt med att följa säkerhetsfrågorna.
Under hösten genomfördes den första upplagan
av en säkerhetskurs som MSB tagit initiativ till.
Denna vände sig till såväl insatspersonal som
projektledare och annan personal vid MSB.
Kursen förväntas medföra ökade kunskaper
och därmed större möjligheter för alla parter
att på ett fullgott sätt hantera komplexa säkerhetssituationer.
I övrigt utvecklade MSB sin beredskap, inte
minst avseende lägesbilder och omvärldsanalys. I samband med inträffade händelser och
incidenter eller då potentiella säkerhetshot
identifierades genomfördes särskilda åtgärder i form av höjd beredskap för omvärldsbevakning och responskapacitet från MSB:s
sida. I särskilt allvarliga fall, som exempelvis
i samband med den dramatiska utvecklingen
i Pakistan under hösten, sändes en särskild
säkerhetsrådgivare till insatsområdet för att
ge insatspersonalen stöd i säkerhetsfrågorna.
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Sammantagen bedömning
MSB:s sammantagna bedömning är att arbetet med hanterade verksamhet under 2009
har bidragit till bättre samordning på nationell nivå i samband med den nya influensan
samt till ökad effektivitet i FN-organisationernas arbete vid biståndsinsatser. Under året
har MSB tagit flera steg mot ökad integrering
av beredskapen för nationella och internationella insatser samt ökat andelen kvinnor
inom insatsverksamheten.

Ekonomi för hantera
År

2009

Intäkter

Kostnader

Intäkter anslag

11 449

Avgiftsintäkter

187 691

Övriga intäkter

1 218

Summa
(belopp i tkr)

200 358

661 929
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För att samhällets förmåga att förebygga och
hantera olyckor och kriser ska öka är det viktigt att erfarenheter och lärdomar tas om hand.
MSB:s lärande verksamhet handlar om att på
övergripande samhällsnivå följa upp och utvärdera samhällets förmåga att förebygga och
hantera olyckor och kriser. MSB tillhanda
håller tvärsektoriella och samlade bilder och
bedömningar som tillgodoser nationella, regionala och lokala behov.
Vidare ska MSB inhämta och förmedla kunskaper och erfarenheter från inträffade olyckor
och kriser, genomföra tillsyn och tillsynsvägledning samt inrikta, beställa, kvalitetssäkra
och förmedla forskning inom området.
Inom området hanteras även frågor som rör
samverkansområdena och samordningen av
svenska myndigheters deltagande i Nato/Pff.
En uppdelning av verksamheten har gjorts
enligt följande:
• Samordning mellan berörda aktörer i
samhället.
• Uppföljning och utvärdering av kris
beredskapen.
• Samlad bedömning av olycksutvecklingen.
• Erfarenhetsåterföring från inträffade
olyckor och kriser.
• Forskning och studier.
• Tillsyn och tillsynsvägledning.
• Ersättningsärenden.

Samordning mellan berörda
aktörer i samhället
MSB ska enligt sin instruktion arbeta med
samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och hantera olyckor och
kriser.
Enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska vissa särskilt
utpekade myndigheter bedriva gemensam
planering i så kallade samverkansområden.
I MSB:s arbete att samordna berörda aktörer i samhället för att förebygga och hantera
olyckor och kriser, deltog MSB i, och lämnade
särskilt stöd till, samordning av arbetet i samverkansområdena.
Regeringen skriver i förordningen (2006:942)
om krisberedskap och höjd beredskap att
MSB, i samverkan med de utpekade myndigheterna, ska utveckla formerna för arbetet i
samverkansområdena. MSB bedrev därför ett
utvecklingsarbete under 2009 med fokus på
att utveckla och effektivisera arbetsformerna
inom samverkansområdena. Arbetet bedrevs
i nära samverkan med de utpekade myndigheterna. En slutsats från arbetet är att samverkansområdena ses som ett viktigt verktyg
för samverkan men att arbetsformerna fortsatt behöver utvecklas. Resultaten och slutsatserna av detta arbete kommer att börja
genomföras under 2010.
MSB lämnar i enlighet med förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap en redovisning för och bedömning av
arbetet i samverkansområden till regeringen
i samband med årsredovisningen.

• Samordning av civila myndigheters
deltagande i Nato/Pff-arbetet.
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Uppföljning och utvärdering
av krisberedskapen
Enligt sin instruktion ska MSB följa upp och
utvärdera samhällets krisberedskap och bedöma om vidtagna åtgärder har fått önskad
effekt. Detta ska ske såväl områdesvis som på
en övergripande samhällsnivå. Under 2009 genomförde MSB dels utvärderingar och övningsutvärderingar, dels samlade bedömningar av
samhällets krisberedskap. MSB lämnade också
metodstöd i utvärderingsfrågor till aktörer på
lokal och regional nivå.

Utvärderingar m.m.
MSB har genomfört två utvärderingar av övningar under året, dels kring Sveriges deltagande i den internationella övningen Barents
Rescue i Ryssland, dels den lokala övningen
Bettan 2 i Helsingborg. Utvärderingen av Bettan 2 visar bland annat på vikten av samverkan, svårigheterna att skapa en gemensam
lägesbild samt svårigheterna att samordna
informationshanteringen mellan många aktörer vid komplexa förlopp. Utvärderingar av
andra övningar visar på samma typ av brister i krishanteringen. Mot bakgrund av detta
kommer MSB att under 2010 samlat utvärdera tidigare års samverkansövningar (SAMÖ)
ur ett lärandeperspektiv.

Samlad bedömning av
samhällets krisberedskap
MSB redovisade under året en samlad bedömning av samhällets krisberedskap i rapporten
Samhällets krisberedskapsförmåga 2008, (MSB
dnr 2009-1335) till regeringen. Dessutom
redovisade MSB en sammanfattning av de
tre senaste årens samlade bedömningar och
genomförda åtgärder om samhällets krisberedskap i rapporten Samhällets krisberedskaps
förmåga – samlade bedömningar och genomförda
åtgärder 2006-2009. Rapporten sammanfattar
och analyserar förändringar och utvecklings-
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tendenser, vilka åtgärder som har vidtagits
och hur förmågan har utvecklats under regeringens mandatperiod.
Rapporten redovisar också vilka satsningar
som har genomförts bl.a. via anslaget 2:4
Krisberedskap. Viktigare åtgärder som redo
visas i rapporten är utvecklingen av det webbaserade lägesinformationssystemet WIS och
portalen för (krisinformation.se) samt samverkansövningarna SAMÖ07 och SAMÖ08.
I rapporten redovisas vidare följande bedömningar av krisberedskapsförmågan åren
2006-2009:
• Krisledningsförmågan har bedömts
vara i huvudsak god. Vissa brister finns
dock avseende uthålligheten vid kriser
som varar en vecka eller längre samt
i förmågan till sektorsövergripande
samverkan.
• Den operativa förmågan har bedömts
vara bristfällig. Bristerna handlar bl.a.
om att förstärkningsresurser inte finns
i tillräcklig omfattning och på att
marginalerna i den ordinarie verksam
heten har minskat inom många
samhällsviktiga verksamheter. Den
operativa förmågan inom polis-, räddningstjänst och hälso- och sjukvård har
dock utvecklats bättre än andra sektorers operativa förmåga.
• Förmågan hos den samhällsviktiga
verksamheten att motstå allvarliga
störningar varierar från sektor till sektor men har generellt sett ansetts vara
bristfällig. Brister finns bl.a. vad gäller
elförsörjningen, de elektroniska kommunikationerna och den kommunal
tekniska försörjningen.
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Underlaget ligger till grund för kommande inriktning av samhällets krisberedskap och de
satsningar som görs bl.a. via anslaget 2:4 Krisberedskap.
Den verksamhet som MSB genomförde inom
området har inneburit att ny kunskap tagits
fram för beslutsfattare och andra berörda.

Samlad bedömning av
olycksutvecklingen
MSB ska enligt sin instruktion kunna göra
en samlad bedömning av olycksutvecklingen
och det säkerhetsarbete som är kopplat till
denna. Vidare ska MSB tillhandahålla tvärsektoriella och samlade bilder och bedömningar
samt utveckla kompetens och metodik inom
området som tillgodoser nationella, regionala
och lokala behov.
MSB:s samlade bedömning för året är att
olyckor fortfarande utgör en stor samhällsbelastning. Årligen dör cirka 3 000 människor
till följd av olyckor, 100 000 personer vårdas
på sjukhus och 650 000 personer besöker en
akutmottagning efter skador orsakade av
olyckor. Om även besök på primärvården räknas in uppsöker i genomsnitt var tionde människa i Sverige sjukvården för vård av skador
orsakade av olyckor under ett år.
Den långsiktiga trenden när det gäller dödsfall
till följd av olyckor har sedan 1970-talet varit
nedåtgående men sedan mitten av 1990-talet
ökade antalet. Mellan åren 1995 och 2007 har
antalet dödsfall till följd av olyckor ökat från
2 336 till 3 026, eller med 30 procent. En viktig
orsak till uppgången är att antalet dödsfall till
följd av fallolyckor liksom antalet dödsfall till
följd av förgiftningsolyckor har ökat kraftigt.
Antalet dödsfall till följd av bränder har ökat
under de senaste åren. Enligt ännu preliminära siffror för 2009 omkom 119 personer till
följd av bränder, vilket är en ökning jämfört

med både 2007 (97 st) och 2008 (115 st). Av
de omkomna 2009 var 13 personer under arton år. Detta är fler än tidigare år, under åren
2003-2008 omkom varje år 2-7 personer under
arton år. Ökningen i antalet unga brandoffer
beror till stor del på de två uppmärksammade
bränderna under året i Rinkeby och i Staffanstorp. Liksom tidigare år är det främst i
bostäder som dödsbränderna inträffar. Under
2009 omkom över 90 procent av brandoffren
i bränder i bostäder.
Samhällets säkerhetsarbete präglas fortfarande av stark sektorisering. När det gäller
arbetsolyckor och trafikolyckor finns ett väl
definierat ansvar för säkerhetsarbetet, och
det bedrivs ett systematiskt arbete med tydliga mål och resurser. Detta systematiska
arbete har också resulterat i väsentligt minskade olycksrisker inom dessa områden. Beträffande olyckor i hem- och fritidsmiljöer,
som dominerar i olycksstatistiken, saknas en
motsvarande systematisk ansats. För äldres
fallolyckor, som är den olyckstyp som orsakar
flest dödsfall och flest inläggningar på sjukhus, och som ökar snabbast saknas ett övergripande ansvar för säkerhetsarbetet och en
tydlig strategi för hur det ska bedrivas.
Kommunernas insatser för det förebyggande
arbetet bedöms ha ökat efter införandet 2004
av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Reformen bedöms även ha bidragit till en ökad
tvärsektoriell samverkan och samordning.
Det finns dock en mycket stor spännvidd i
kommunernas arbete. Det är ännu för tidigt
för att kunna bedöma om genomförda insatser påverkar skadeutfallet.
En viktig förutsättning för att utveckla och
effektivisera säkerhetsarbetet är tillgång till
fakta om olycks- och skadeutvecklingen, utvärderingar av vilka åtgärder som är effektiva
samt kunskap om vilka faktorer i samhällsutvecklingen som har störst betydelse för
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framtida skadeutfall. MSB tillhandahåller ett
verktyg för detta genom informationssystemet IDA som är ett webbaserat statistik- och
analysverktyg. Syftet är att stödja planering,
uppföljning och utvärdering på kommunal,
regional och nationell nivå. I IDA finns:
• Indikatorer: Statistik för lägesbeskrivningar och jämförelser mellan kommuner, län och riket
• Data och statistik: Räddningstjänstens
insatser, dödsbränder, enkätdata, årsuppföljning LSO och länkar till skadedata från andra myndigheter.
• Kostnads- och nyttoanalyser och
utvärderade åtgärder.
I snitt hade IDA cirka 60 besökare per dag.
Dessa användare kommer från MSB, länsstyrelser, kommuner, försäkringsbolag etc.
Under året lämnades statistik och annat faktaunderlag till journalister, domstolar, kommuner m.m. samt statistikutlämning kring
räddningstjänstens insatser.
MSB har medverkat i öppna jämförelser 2009
”Trygghet och säkerhet” genom en årlig redovisning av läget i kommunerna avseende trygghet och säkerhet. Arbetet sker i samverkan
med Sveriges kommuner och landsting (SKL)
med syftet att sprida kunskap om faktiska
och upplevda förhållanden i kommunerna.
Under året har MSB tagit fram rapporter och
faktablad inom området som bygger på genomförda analyser. Ett viktigt delområde är
barnsäkerhetsarbetet. Analyserna används av
Konsumentverket för information till föräldrar genom bland annat Barnavårdscentraler.
Analyser genomfördes också om barn som
har drunknat i Sverige under perioden 1998
– 2007. Under 2009 uppmärksammades särskilt även problematiken med barns skador
på grund av fall från skötbord.
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Underlag till den folkhälsopolitiska rapporten
lämnades tillsammans med en kartläggning
av skador vid olika former av fysisk aktivitet.
På uppdrag av regeringen (Integrations- och
jämställdhetsdepartementet),
genomfördes
en studie om olycksstatistik för konsument
produkter. I studien redovisar MSB bl.a. behov
av en förbättrad och samordnad registrering
av skadedata inom hälso- och sjukvården.
Samhällskostnader för bränder och vägtrafik
olyckor beräknades och rapporterades. För
brandområdet har även samhällskostnader
för säkerhetsarbetet beräknats.
Vidare tillhandahölls och utvecklades system
för insamling och analys av statistik.
Den verksamhet som MSB genomförde inom
området har inneburit att ny kunskap tagits
fram för beslutsfattare och andra berörda.

Erfarenhetsåterföring från
inträffade olyckor och kriser
MSB ska enligt sin instruktion se till att erfarenheter tas till vara från inträffade olyckor
och kriser.
Arbetet med olycksundersökningar har påbörjats i de flesta kommuner, men det finns
skillnader i hur långt de har kommit i arbetet. Från mindre kommuner framhålls det
att arbetet med olycksundersökningar är en
resursfråga, vilket försvårar arbetet i kommuner med huvudsakligen deltidsanställd räddningstjänstpersonal. För att få systemet att
fungera i samtliga kommuner, vilket skulle
bidra till en bättre erfarenhetsåterföring, behövs utbildning, information och stöd.
Under året sammanställde, sekretessgranskade och analyserade MSB cirka 70 olycksundersökningar och 400 brandutredningar från
kommunerna. Dessa är av nationellt intresse
och presenterades därför på MSB:s webbplats,
i myndighetens tidning Tjugofyra7 och återkopplades till berörd målgrupp.
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I arbetet med metod- och kompetensutveckling genomförde MSB i samverkan med polis
och åklagare i Gävleborgs län bland annat ett
utvecklingsprojekt om kvalitet i brandutredningar vid anlagda bränder. Vidare genomförde myndigheten i samverkan med Socialstyrelsen och Livsmedelsverket en konferens om
erfarenheter från observatörsinsatser och ett
öppet seminarium med temat lärande från
olycksutredningar och om hur åtgärder genomförs. En guide för sekretesshantering vid
olycksundersökning publicerades.
En kurs i kvalificerad olycksutredningsmetodik genomfördes i samverkan med Karlstads
Universitet. 25 personer från statliga myndigheter, kommuner och företag deltog
MSB medverkade tillsammans med bland andra Transportstyrelsen, Socialstyrelsen, Konsumentverket och ett antal landsting i det så
kallade SKADA-projektet som syftar till att
effektivisera hälso- och sjukvårdens skaderegistrering och en ökad tillgång till lokala
skadedata.
Den verksamhet som MSB genomförde inom
området har inneburit att ny kunskap har tagits fram för beslutsfattare och andra berörda.
Vidare har samhällets förmåga att genomföra
olycksundersökningar kunnat bibehållas.

Forskning och studier
MSB ska enligt MSB:s instruktion beställa,
kvalitetssäkra och förmedla forskning och utvecklingsarbete för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
Under 2009 finansierade MSB forskning och
studier för totalt cirka 115 miljoner kronor. Av detta var cirka 90 miljoner kronor
uppbundet i tidigare åtagande och cirka 25
miljoner kronor fördelades till nya projekt.
Under året genomfördes sex utlysningar av
forskningsmedel. Inom temat Genus och
räddningstjänst gjordes en utlysning som

resulterade i två beviljade ansökningar, där
MSB genom kunskapsuppbyggnad (forskning)
vill skapa förutsättningar för att bedriva ett
utvecklingsarbete för ökad jämställdhet och
mångfald inom kommunal räddningstjänst
samt för att påverka säkerhetsarbetet i sin
helhet. MSB utlyste även postdoktoralt stöd
i syfte att ge relativt nydisputerade forskare
med intresse för forskningsfrågor inom området samhällsskydd och beredskap möjlighet
att bidra till kunskapsutvecklingen och kompetensuppbyggnaden inom området. Utlysningen mynnade ut i fyra beviljade projekt.
MSB arbetar också för att det svenska forskarsamhället ska delta i europeiskt och internationellt forskningssamarbete. Detta gjordes
genom utlysningar av planeringsstöd för utformning av ansökan om forskningsmedel
hos EU och Department of Homeland Security (DHS) i USA. I utlysningen med inriktning
EU beviljades 21 projekt. I utlysningen med
inriktning mot DHS beviljades sex projekt.
MSB utlyste även medel för kompletteringsfinansiering av forskningsprojekt inom EU:s
sjunde ramprogram för forskning och tolv
projekt beviljades bidrag.
Slutligen utlyste MSB fortsättningsmedel för
MSB-finansierade projekt vars finansiering
löpte ut under 2009. I prioriteringen av inkomna ansökningar betonades särskilt det
mervärde ett fortsättningsanslag skulle ge
och relevansen för området samhällsskydd
och beredskap. Utlysningen mynnade ut i 14
beviljade projekt.
Under året avrapporterades 29 projekt. Information om dessa finns på MSB:s webbplats.
Det är viktigt att resultaten från forskning
och studier återkopplas till aktörerna inom
området samhällsskydd och beredskap. Under året genomfördes därför olika typer av
spridningsaktiviteter. Bland annat deltog
MSB på två konferenser: Dels i konferensen
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Society for Risk Analysis Europe under temat
”From everyday to the extraordninary challenges for risk analysis and management”
dels i The Euro-Atlantic Stakeholders Conference under temat Science & Technology for
Societal Security”.
MSB genomförde under året ett seminarium
och informerade om MSB som forsknings
finansiär. Vidare genomförde MSB flera seminarier med olika tema bland annat, informationssäkerhet, redovisning av pågående
forskning samt spridning av resultat från 14
avslutade forskningsprojekt.
Under året redovisade MSB också en utvärdering av säkerhetsforskningsprogrammet till
regeringen.
Vidare utvecklades och fastställdes processer
för kvalitetssäkring och hantering av ansökningar.
Den verksamhet som MSB genomförde inom
området innebar att ny kunskap har tagits
fram för beslutsfattare och andra berörda.

Tillsyn och tillsynsvägledning
MSB bedriver tillsyn och tillsynsvägledning
med avsikten att följa upp, granska och utvärdera verksamheten inom ansvarsområdet. De
tillsynsområden som omfattas är lagen om
skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och
explosiva varor, lagen om transport av farligt
gods, lagen om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen), förordningen om utvinningsavfall och miljöbalken. Dessutom har
MSB enligt marknadskontrollförordningen
ett uppdrag att bedriva marknadskontroll
inom området. Vidare ska MSB bedriva tillsyn
och kontroll över alarmeringsavtalet mellan
staten och SOS Alarm.
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Erfarenheter från tillsynsverksamheten ska
användas och förmedlas för att inrikta såväl fortsatt tillsynsverksamhet som stöd för
målgrupper och regelutveckling. Arbetet
under året följde de tillsynsplaner som fastställdes för respektive tillsynsområde. Enligt
dessa genomfördes operativ tillsyn av berörd
verksamhet i kommuner, länsstyrelser, Försvarsmakten och företag. Vidare har MSB
gett tillsynsvägledning för länsstyrelserna vid
tillsynskonferenser och genom uppföljning
av tillsynsverksamheten inom områdena Sevesolagen, lagen om skydd mot olyckor samt
lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Inom området marknadskontroll genomfördes till stor del marknadskontroll utifrån
inkomna anmälningar. Utöver detta genomförde MSB marknadskontroll av skorstensfria
spisar och gasapparater i samband med mäs�sor samt av fyrverkerier hos olika importörer.
MSB deltog tillsammans med andra myndigheter i arbetet med att ta fram en tidnings
bilaga till Dagens Nyheter för att informera
om marknadskontroll.
Resultatet från tillsynsarbetet kommuniceras
löpande med målgrupperna i form av rapporter, minnesanteckningar, PM, tillsynskonferenser och andra samverkansforum där MSB
deltar. I slutet av verksamhetsåret genomfördes en årssammanställning över respektive
tillsynsområde. Resultatet av tillsynen visar
att regelefterlevnaden i huvudsak är god.
Inom tillsynsområdet lagen om brandfarliga
och explosiva varor visar tillsynen av explosivindustrin dessutom på vissa förbättringar.
När det gäller länsstyrelsernas tillsyn enligt
lagen om skydd mot olyckor och Sevesolagen
kan det dock konstateras att personalomsättningen inom länstyrelserna är hög och att resurserna för dessa tillsynsområden är relativt
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små, vilket på sikt kan komma att påverka
länsstyrelsernas tillsyn över såväl kommuner
som Sevesoverksamheter. Under 2009 inriktades tillsynen enligt lagen om transport av farligt gods främst mot tillsyn över bestämmelserna om transportskydd. Då transportskydd
är ett nytt tillsynsområde är det ännu för tidigt att dra några säkra slutsatser om regelefterlevnaden men när det gäller järnvägstransporter kan det konstateras att det på grund
av infrastrukturen och ägarförhållanden råder oklarheter om vem som ska svara för de
skyddsåtgärder som krävs.
Inom området för lagen om transport av farligt gods har MSB ett uppdrag att samordna
tillsynsmyndigheternas arbete. För arbetet
bildades en arbetsgrupp med representanter
från Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen,
Strålsäkerhetsmyndigheten, Transportstyrelsen och MSB. Gruppens syfte är att genom
ökad samordning mellan myndigheterna effektivisera tillsynen och ge möjlighet till en
samlad bedömning av tillsynsresultat och
identifiera behov av kompetensutveckling av
tillsynspersonal.
För tillsynen inom området för lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor sker samordning och
erfarenhetsåterföring både nationellt och internationellt. Stora möjligheter finns att hämta erfarenheter från framförallt arbetet inom
EU. MSB har deltagit i möten med anledning
av Seveso II direktivet i arbetsgruppen för tillsynsfrågor (TWG 2) och vid ett Mutual Joint
Visit i Norge samt i övrigt internationellt arbete i forumet Flexible Framework. Vid dessa
möten diskuterades bland annat kompetensoch utbildningsbehov för Sevesoinspektörer,
safety performance indicators samt tillsyn av
så kallade industriparker.

MSB bedrev också ett arbete med samordning
av tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
och uppföljning enligt lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraord
inära händelser i fredstid och höjd beredskap.
MSB följde under året upp och gav tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner
i frågor som rör neddragningar i kommunal
räddningstjänst. En modell togs fram som underlag för att jämföra och bedöma om kommunerna lever upp till målsättningen om ett
likvärdigt skydd i lagen om skydd mot olyckor. MSB bedömer att utvecklingen med neddragningar inom räddningstjänsten kommer
att fortsätta och att frågan om vad som avses
med likvärdigt skydd i lagens mening kommer att prövas i olika ärenden framöver.
Under året rapporterade MSB också sin tillsyn
och kontroll av åtagandena i statens alarmeringsavtal avseende 112-tjänsten till regeringen (dnr 2009-4652).
MSB betalade under 2009 ut ersättning till
länsstyrelserna i enlighet med Sevesolagen.
Totalt betalades 4 630 tkr ut till 20 länsstyrelser omfattande totalt 199 objekt samt 26
prövningar.
Den verksamhet som MSB genomförde inom
området bidrog till ökad regelefterlevnad
samt gav underlag för verksamhetsplanering
och för att identifiera behov av ytterligare åtgärder med berörda målgrupper.
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Ersättningsärenden
MSB beslutar i ärenden om ekonomisk ersättning till kommunerna för räddningstjänstkostnader och för sanering av olja enligt 7 kap
2 och 3 §§ lagen om skydd mot olyckor. Under 2009 beslutades om ersättning för räddningstjänstkostnader i 8 ärenden (se tabell).
Kommun

Ersättning, tkr

Mark, skogsbrand

767

Nordanstig, skogsbrand

16 614

Hudiksvall, skogsbrand

1 856

Robertsform, skogsbrand

253

Nybro, skogsbrand
Kalmar, skogsbrand

57
2 975

Alvesta, översvämning
Ale, skogsbrand
Summa

175
4 506
27 203

Tabell: Under 2009 utbetald ersättning för
räddningstjänstkostnader vid stora olyckor.

MSB har därutöver, efter rekvisition, betalat
ut 694 tkr till Kustbevakningen för utgifter
för bekämpning av oljeutsläpp och andra
skadliga ämnen till sjöss och 532 tkr till Statens haverikommission för särskilda utredningskostnader.

Samordning av civila myndigheters
deltagande i Nato/Pff-arbetet
För att samordna de svenska myndigheternas
deltagande i Nato/Pff-arbetet bildade MSB en
samverkansgrupp med myndighetsrepresentanter som träffades vid två tillfällen under
2009. MSB har också löpande kontakter med
myndigheterna, t.ex. inför varje möte i Natos
civilberedskapskommitté SCEPC (Senior Civil
Emergency Planning Committee).
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MSB lämnade därutöver stöd till Regeringskansliet och den svenska delegationen vid
Natohögkvarteret i Bryssel. Stödet bestod
bl.a. i att förbereda, delta vid och dokumentera SCEPC-möten. Efter förfrågan från Nato
och i samråd med Försvarsdepartementet,
uppdaterade MSB handboken CEP handbook.
Arbetet gjordes i samarbete med alla de länder som deltar i Nato/Pff samarbetet samt
med EU, UNOCHA, IAEA och WHO.
Den verksamhet som MSB genomförde inom
området har inneburit ett mer samordnat
agerande från berörda myndigheter.

Sammantagen bedömning
MSB:s sammantagna bedömning är att den lärande verksamheten under 2009 har bidragit
till kvalitetssäkring och regelefterlevnad, och
till att ny kunskap har tagits fram och spridits, som kan fungera som underlag för det
fortsatta arbetet med att utveckla individens
och samhällets förmåga att förebygga och
hantera olyckor och kriser.

Ekonomi för Lära
År

2009

Intäkter

Kostnader

Intäkter anslag

1 299

Avgiftsintäkter

-

Övriga intäkter

-

Summa
(belopp i tkr)

1 299

244 335
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Återrapportering av
regleringsbrevsuppdrag
25 – M/S Estonia
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska
ansvara för informationsbanken över M/S Estonias
förlisning samt vara kontaktorgan för anhöriga och
överlevande. Under 2009 ska myndigheten förbe
reda det långsiktiga säkrandet av informationsban
kens innehåll.

Återrapportering
Arbetet med Estoniasamlingen inriktades
på att färdigställa och förbereda för att samlingen ska kunna överlämnas till Riksarkivet
under 2010. Uppdraget rapporterades till regeringen under året (dnr 2009-3769).
Under 2009 fick MSB i uppdrag av regeringen
att fördela ett bidrag på 350 000 kr till de i
Sverige aktiva anhörig- och överlevandeföreningarna för att ge dessa möjligheter att högtidlighålla 15-årsminnet av m/s Estonias förlisning. Uppdraget redovisades till regeringen
under året (dnr 2009-3562).

Kompetensförsörjning
Redovisning enligt 3 kap 3§ förordning (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag

Kompetensförsörjning
Bildandet av MSB innebar att en noggrann
analys av kompetensförsörjningen gjordes
inom MSB-kommitténs arbete. Den nya myndighetens uppgifter krävde på en gång tillgång till djup expertis och till bred generalistkunskap. De krävde att MSB skulle kunna
göra långsiktiga bedömningar för att möta

framtida samhällsbehov samtidigt som MSB
skulle ha förmågan att snabbt kunna knyta
till sig den kompetens, som behövs för att
kunna genomgöra insatser vid en plötsligt
uppkommen händelse. Uppgifterna för den
nya myndigheten var delvis desamma som för
någon av de tre tidigare myndigheterna men
delvis nya. Förmågan att nyttja kompetens
inom hela myndigheten för att fullgöra uppdragen betonades – förmågan till samverkan
inom myndigheten lyftes fram liksom förmågan till samverkan med samverkanspartners
utanför myndigheten.
Kompetensförsörjningen under 2009 präglades av arbetet med att etablera och konsolidera
bemanningen av MSB som en ny myndighet.
Den verksamhetsövergång som genomfördes
vid årsskiftet fyllde inte upp MSB:s grundorganisation utan istället kvarstod ett betydande identifierat rekryteringsbehov om
ett hundratal befattningar när myndigheten
startade sin verksamhet. Utifrån kommitténs
analys genomfördes bemanningen av MSB i
huvudsak genom verksamhetsövergång men
också genom en betydande rekryteringsinsats i början av 2009. Personalrörligheten var
också något förhöjd, vilket i sig är en ganska
naturlig konsekvens efter en så omfattande
omställningsprocess som övergången till MSB
kom att innebära för den tidigare personalen
i KBM, SPF och SRV.
Mot den här bakgrunden fanns det under
hela 2009 ett betydande nyrekryteringsbehov
för att fylla upp organisationen både resursoch kompetensmässigt. Rekryteringsläget på
arbetsmarknaden är fortsatt gynnsamt vilket
inneburit att kompetensförsörjningen i stort
kunnat klaras på förväntat sätt. Kompetensanalyser görs till övervägande del inför varje
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chefsrekrytering och är ett led i arbetet med
strategisk kompetensförsörjning. Även om
MSB gör bedömningen att de åtgärder som vidtagits sammantaget har bidragit till att MSB
kan fullgöra sina uppgifter läggs nu grunden
till ett fortsatt systematiskt och långsiktigt
arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling för att MSB ska kunna möta
kommande behov och förändringar. Det identitetsarbete som genomfördes andra halvåret
2009 utgör en grund för att gå vidare med att
definiera de övergripande förväntningarna
på chefer respektive medarbetare inom MSB.
Detta ska i sin tur vara vägledande för MSB:s
partsgemensamma arbete med tydliga och
attraktiva anställningsvillkor som bidrar till
kompetensförsörjningen. Det ska också vara
vägledande för vilken personalutveckling
som MSB ska arrangera för att göra det möjligt för chefer och medarbetare att leva upp
till förväntningarna.

Chefsutveckling
Chefsutvecklingen under 2009 koncentrerades till fyra särskilda chefsdagar som bl.a.
hade till syfte att etablera förutsättningar för
en gemensam ledarskapssyn inom MSB.
Som stöd för cheferna i organisationen användes vid behov externa coacher. Övriga chefsutbildningar fokuserade på arbetsrätt och
anställningsvillkor samt lönesättande samtal.

Intern kompetensutveckling
Som ett led i introduktionen till den nya
myndighetens verksamhetsområden och arbetsuppgifter gjordes filmer där samtliga
avdelningar fick presentera sin verksamhet.
Filmerna publicerades på intranätet. Två
kompetensdagar genomfördes för all personal vid myndigheten med syftet att möjliggöra för samtliga att träffas för att få kunskap
om myndighetens olika verksamheter, skapa
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en gemensam kultur och nätverk mellan
medarbetare samt att delta i uppstarten av
myndighetens visionsarbete.
Övrig intern kompetensutveckling under 2009
bestod av utbildningar i:
• Projektarbete utifrån den generella
modell som myndigheten använder.
• Hjärt- och lungräddning (HLR-ABC).
• Säkerhet, hälsa och miljö (SHM).
• Myndighetens stödsystem.
• Individanpassade utbildningar för
nyanställda.

Återrapportering enligt
regleringsbrev –
Bildandet av ny myndighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska
redovisa erfarenheter från bildandet och starten
av myndigheten. Erfarenheterna ska avse såväl de
verksamhetsmässiga som de ekonomiska och perso
nella konsekvenserna av bildandet av myndigheten.

Konsekvenser för verksamheten
Etableringen av MSB innebar en kraftsamling
för att få igång interna processer och för att
sjösätta den nya organisationen. All administrativ verksamhet byggdes upp från början
medan sakavdelningarnas verksamheter i relativt stor utsträckning kunde bedrivas ungefär som tidigare fast med fler dimensioner att
beakta. I MSB:s uppdrag ingår att beakta och
utveckla – före-under-efter perpektivet samt
både olycks- och krisperspektivet.
Bildandet av MSB innebar också ett nytt förändrat administrativt upplägg, med ett rationaliserat och centraliserat verksamhetsstöd och
mycket egenadministration för medarbetarna.
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Att starta en ny myndighet innebär att mycket tid och kraft går till att etablera strukturer,
rutiner och arbetssätt, vilket alla avdelningar
har vittnat om. Konsekvensen blev initialt en
nedgång i verksamheten eftersom mycket tid
gick till att lära känna myndigheten och dess
organisation, samtidigt som verksamheten
byggdes upp med nya förutsättningar vad gäller såväl ekonomiska resurser, geografisk placering, organisation och myndighetskultur.
Arbetet med etableringen av myndigheten
kommer att fortsätta under 2010.

Ekonomiska konsekvenser
Ett ”uppstartsår” drar extra resurser jämfört med ett ”förvaltningsår”. Detta eftersom
uppstarten för med sig vissa kostnader av engångskaraktär, så som lansering av den nya
myndigheten inklusive avprofilering av gamla myndigheter, omcertifieringar av miljö
och kvalitetssystem, omlokaliseringskostnader för personal, dubbelhyror i avvaktan på
flytt av verksamheter, flyttkostnader, köp av
domännamn osv. Därtill ska nämnas att ett
uppstartsår kräver mer investeringar än ett
vanligt år, alltifrån nyinvesteringar i administrativa stödsystemslicenser till ombyggnad av
lokaler.
Antalet utbildningsplatser minskade från fyra
till två vilket fått till följd att kostnaden per
utbildningsdag minskat med 26 procent. En
annan tendens är att vi kan se en nedgång i
den avgiftsfinansierade uppdragsutbildningen.
Forskningsverksamhetens utrymme att initi
era nya projekt har minskat med cirka 15 miljoner kronor.
Insatsverksamheten har minskat antalet uppstartade insatser av långsiktig karaktär beroende på minskade personalresurser.

Personella konsekvenser
Sakavdelningarna ser att Kombinationen
av att färre ska göra mer och den kraft som
etableringen av myndigheten har tagit, både
i form av att orientera sig i ett nytt organisatoriskt sammanhang, att i vissa fall sätta
sig in i nya uppgifter och att lära känna nya
chefer och kollegor har påverkat personalens
arbetssituation och arbetsmiljö. Många har lidit av en för hög arbetsbelastning under året.
Förändringen från fyra till två utbildningsplatser har inneburit att verksamhetsställena
Revinge och Sandö tillsammans fått ett ökat
elevantal med 30 procent redan från dag ett.
Detta innebar stora påfrestningar för personalen då kursverksamhet skulle bedrivas
samtidigt som den nya myndigheten etablerades. Detta gäller även för avdelningen för
verksamhetsstöd, som vid bildandet fick kraftigt minskade resurser jämfört med tidigare
myndigheter, vilket lett till stort personberoende och en långvarigt, hög arbetsbelastning.

Återrapportering enligt
regleringsbrev –
Resultatindikatorer
och nyckeltal
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska
genom resultatindikatorer, kvalitativa enkäter, nyck
eltal eller på annat sätt visa om myndighetens verk
samhet bedrivits effektivt och med god hushållning.
MSB är en ny myndighet och 2009 det första verksamhetsåret. Därför kan MSB inte
redovisa några jämförelsetal. MSB har valt
följande tre nyckeltal att mäta och följa upp;
den 2åriga SMO-utbildningen, andelen kostnader för kärnverksamhet och antalet besök på
webbplatsen krisinformation.se. MSB kommer
under 2010 arbeta vidare med att utveckla
nya resultatindikatorer och nyckeltal.
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Nyckeltal för den 2-åriga
SMO-utbildningen
Vid MSB bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet som för 2009 totalt omfattade
cirka 5 100 kursdeltagare till en kostnad om
213 miljoner kronor. Den utbildning som totalt sett är mest resurskrävande är den 2-åriga utbildningen i skydd mot olyckor (SMO).
MSB har valt att från och med 2009 följa kostnadsutvecklingen genom att mäta vad en utexaminerad SMO-studerande kostar för hela
studieperioden på två år. Utifrån kostnadsläge 2009 uppgick denna kostnad till 395 467
kronor. Nyckeltalet beräknas genom att utgå
ifrån kostnadsutfallet för 2009 och sedan omvandla beräkningen till att omfatta en utbildning på två år. En avgränsning har dock gjorts
genom att endast ta med de kostnader som
finns vid verksamhetsställena i Revinge och
Sandö. Målsättningen är att kostnadsnivån
för att utbilda en SMO-studerande ska vara
oförändrad eller minska utan att kvaliteten
på utbildningen försämras. Under 2010 kommer ett system för utvärdering och kvalitetssäkring av MSB:s utbildningar att utarbetas
och införas, vilket innebär ökade möjligheter
att analysera samband mellan kostnadsnivå
och kvalitet.

Andelen kostnader för
kärnverksamhet
Regeringen driver en utveckling av statsförvaltningen som innebär ökade krav på effektivitet och kvalitet. En av målsättningarna
med att bilda MSB var att dels skapa synergieffekter i verksamhet och dels åstadkomma
administrativa rationaliseringar. Mot den
bakgrunden är det intressant att mäta och
följa stödverksamhetens kostnader i förhållande till kärnverksamheten. För att definiera
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begreppet stödverksamhet har MSB använt
ESV:s publikation ”Nyckeltal för OH-kostnader”. Andel kostnader för kärnverksamheten
uppgår till 82,6 % för 2009.

Krisinformation.se
MSB driver webbportalen krisinformation.se
som ger allmänheten en samlad ingång till
andra myndigheters risk- och krisinformation. Målsättningen är att människor enkelt
ska kunna hitta till relevant och bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga, oavsett vem som hanterar krisen.
Krisinformation.se fungerar också som en plattform som underlättar för ansvariga aktörer
att effektivt samordna sin information till
allmänheten. Under utbrottet av nya influensan 2009 kunde berörda myndigheter bl.a.
ta fram frågor och svar som publicerades på
gemensamma sidor på krisinformation.se och i
en telefontjänst dit människor kunde ringa.
Informationen har överlag varit ensad.
Webbportalen ersätter inte andra aktörers
egna informationskanaler och innebär således inte en kostnadseffektivisering i sig för
samhället. Däremot kan MSB aktivt påverka
så att satsade medel får största möjliga effekt.
För att krisinformation.se ska kunna fungera
som allmänhetens informationskanal under
en händelse måste den vara känd. Mycket
arbete lades därför ned under året för att få
kommuner, länsstyrelser, landsting, vårdcentraler och myndigheter att länka till portalen.
Dessutom annonserades och marknadsfördes
krisinformation.se vid presskonferenser som
hölls i samband med influensan.
I takt med att dessa satsningar gjordes ökade
intresset och besökssiffrorna markant. MSB
har därför valt att mäta antalet besök till
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webbplatsen. Under årets första fyra månader
hade krisinformation.se cirka 64 000 besök. Detta
kan jämföras med de cirka 1 192 000 besök som
gjordes till portalen under maj-december.

jämför med för 2008. Nedanstående siffror
visar den totala sjukfrånvaron i procent för
2008 för var och en av de tre myndigheter
som bildade den nya myndigheten MSB.

Sjukfrånvaro

Räddningsverket 2,7, Krisberedskapsmyndigheten 2,3 och Styrelsens för psykologiskt försvar 0,8.

Redovisning av sjukfrånvaro enligt 7 kap 3§ för
ordning (2000:605) om årsredovisning och budget
underlag.
Sjukfrånvaro
Totalt
Varav andel långtidssjuka
(60 dgr eller mer)

2009 (%)
2,04
40,89

Kvinnor

2,73

Män

1,43

Anställda –29 år

0,52

Anställda 30-49 år

1,56

Anställda 50 år–

3,08

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron
under 2009 (i förhållande till möjlig närvaro)
uppgick till 2,04 procent, vilket är en mycket
låg frånvaro.
Av sjukfrånvaron utgör långtidssjuka cirka
40 procent.
Andelen sjukfrånvarande kvinnor (2,73 %) var
nästan dubbelt så hög i jämförelse med andelen
sjukfrånvarande män (1,43 %). Även för övriga
statliga myndigheter är det kvinnor som har
den högsta sjukfrånvaron.
Sjukfrånvaron ökade med de anställdas ålder.
Åldersgruppen 50 år och äldre hade den högsta frånvaron (3,08 procent).
Sjukfrånvaron beräknas i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden inom respektive grupp.
I och med att MSB är en ny myndighet som
bildades i januari 2009 finns inga siffror att

Den totala sjukfrånvaron för statliga myndigheter år 2008 var 3,4 procent av den tillgängliga arbetstiden.
MSB arbetar kontinuerligt med att minska
sjukfrånvaron genom att arbeta både med
förebyggande arbetsmiljöåtgärder i form av
bland annat friskvårdserbjudanden till samtlig
personal samt att ha en väl fungerande rehabiliteringsprocess.

Avgiftsbelagd verksamhet
Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet enligt 3
kap. 2§ förordning (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag.

Avgiftsbelagd verksamhet där
intäkterna disponeras
Uppdragsutbildning m.m.
MSB, som bildades den 1 januari 2009, fick ta
över ett balanserat underskott om 14, 8 miljoner kronor för avgiftsfinansierad verksamhet
från Räddningsverket. Under året gjorde MSB
en framställan om att det balanserade underskottet från tidigare år i sin helhet skulle få
täckas av anslagsmedel hänförliga till den
differens som uppstått under balansposten
balanserad kapitalförändring. Detta har inneburit att anslag avräknats för mycket tidigare
år. Regeringen biföll MSB:s framställan. Årets
resultat för verksamheten uppgick till ett
överskott på 651 tusen kronor vilket också är
det utgående balanserade resultatet.
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Området ”Uppdragsutbildning m.m. ” omfattar avgiftsfinansierad fort- och uppdragsutbildning samt konferens- och internatverksamhet.
Då delar av konferens- och internatverksamheten hade en nedåtgående trend under 2009
planeras en översyn av verksamheten i syfte
att få en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Intyg för förare och säkerhetsrådgivare
Under 2009 har 14 300 personer genomgått
antingen grundutbildning för att få intyg om
att transportera farligt gods eller repetitionsutbildning för att få behålla sådant intyg. Under året har alla utbildningsanordnare fått
sina godkännanden omprövade och ca 200
godkännanden har utfärdats. Myndigheten
har under 2009 anordnat 43 provtillfällen
för examination av säkerhetsrådgivare och
ca 300 personer har godkänts. Totalt finns nu
knappt 800 examinerade säkerhetsrådgivare
i landet.

Drift och förvaltning av
andras tekniska system
MSB är systemägare och huvudman för den
nationella nättjänsten Swedish Government
Secure Intranet (SGSI). Idag är tjugo myndigheter anslutna till nätet. Under året togs
en utvecklingsplan fram för SGSI som exempelvis omfattar anpassning till EU:s nya
säkerhetsmålsättning. Dessutom ska en utredning görs om och hur SGSI skulle kunna
fungera som ett krisberedskapsnät. Vidare
finns behov av säkerhetsförbättrande åtgärder, tillgänglighets- och prestandaförbättrande åtgärder, marknadsföringsåtgärder samt
funktionalitetshöjande åtgärder. Under 2009
påbörjades utbyte av färister (brandvägg och
kryptoutrustning) vid myndigheternas anslutningspunkter till SGSI.

Tjänsteexport
Tjänsteexporten utvecklades mycket bra vid
MSB Revinge. Dels har kurser inom EU:s ci-
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vilskyddsmekanism varit många och MSB
Revinge är idag den största leverantören av
dessa utbildningar och huvudkontraktet löper
över tre år.
Även kunder från holländska regioner genomförde kurser vid MSB Revinge och vid
årets planeringskonferens i Holland diskuterades möjligheten till ett treårigt åtagande,
ett initiativ från kunderna. I år prövades ett
nytt utbildningskoncept av en av regionerna
och testet föll väl ut. Konceptet innebär att
MSB levererar ännu mer kvalificerad utbildning under deras vecka hos MSB.
MSB Sandö genomförde en utbildning i Spanien med förhoppning inför nästa år att detta
ska generera flera utbildningar inom området. MSB hade även kontakter med andra länder som kanske i framtiden kan påverka vår
tjänsteexport i positiv riktning

Internationella insatser
Den avgiftsfinansierade internationella insatsverksamheten var relativt omfattande under MSB:s första år som myndighet. MSB genomförde totalt 125 internationella insatser
under 2009 till en omsättning av 188 miljoner
kronor. Den vanligaste insatstypen var humanitära insatser, men många insatser genomfördes också inom områdena civil konflikthantering, stärkande av katastrofberedskap
och humanitär minhantering. En majoritet
av insatserna genomfördes till stöd för FN-organ. MSB fick nya uppdragsgivare under året,
bl.a. FN:s Capacity for Disaster Reduction Initiative (CADRI) som är en viktig aktör inom
området katastrofriskreducering. Sida är den
enskilt största finansiären av de insatser som
MSB genomför. Även Utrikesdepartementet
(UD), FN-organ och andra länder finansierade
insatser under året.
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Rakel
MSB såg inte under 2009 någon direkt effekt
av avgiftstaket för kommuner och landsting.
Däremot är en effekt synbar på den statliga
sidan där flertalet av användarorganisationerna ansluter fler abonnenter än vad som
ursprungligen angavs.I MSB:s regleringsbrev
framgår att anslag 2:5:3 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet får
finansiera underskott som uppstår i den

Uppdragsverksamhet

Intäkt

Uppdragsutbildning m.m.

avgiftsfinansierade verksamheten Rakel. Rakel har sedan några år tillbaka ett balanserat
överskott i verksamheten. Trots detta har senare års underskott täckts med anslagsmedel
istället för att i första hand minska det balanserade överskottet. Under 2009 tillgodofördes
därför det balanserade överskottet i Rakel
verksamheten anslaget i sin helhet innan
en omföring av årets underskott mot anslag
gjordes.

Kostnad

Resultat

Balanserat resultat

32 682

32 030

652

652

Intyg för förare och säkerhetsrådgivare

4 714

4 311

403

10 120

Drift och förvaltning av andra tekniska
system

3 046

2 356

689

1 511

25 665

21 964

3 701

8 356

Internationella insatser

187 690

187 730

-39

-39

Rakel

167 638

167 638

0

0

Summa

421 436

416 029

5 406

20 601

Tjänsteexport

Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (belopp i tkr).

Avgiftsbelagd verksamhet där
avgiftsintäkterna inte disponeras
Tidigare under året kunde en differens i balans
posten balanserad kapitalförändring verifieras
till felaktig bokföring, som inneburit att anslag
avräknats för mycket tidigare år motsvarande
20,9 miljoner kronor. Regeringen fattade ett
beslut som innebär att 14,8 miljoner kronor
av dessa fick användas för att täcka underskottet i den avgiftsfinansierade verksam
heten Uppdragsutbildning m.m. Resterande
belopp, 6,1 miljoner kronor inlevererades
mot inkomsttitel.

Offenligrättslig
verksamhet

Inkomsttitel

Intäkt

Avgifter med
stöd av lagen
(1988:868) om
brandfarliga och
explosiva varor

2 552

16 873

Övrig

2 811

6 119

Summa

22 992

Avgiftsbelagd verksamhet där avgiftsintäkterna inte
disponeras (belopp i tkr)
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Resultaträkning
(Belopp anges i tusentals kronor)

2009

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Intäkter av anslag

Not 1

1 121 523

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Not 2

443 979

Intäkter av bidrag

Not 3

12 173

Finansiella intäkter

Not 4

2 613

Summa verksamhetens intäkter

1 580 288

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för personal

Not 5

-636 611

Kostnader för lokaler

-139 664

Övriga driftskostnader

-668 931

Finansiella kostnader

Not 6

-14 268

Avskrivningar och nedskrivningar

Not 7

-284 455

Summa verksamhetens kostnader

-1 743 929

Verksamhetsutfall

-163 641

UPPBÖRDSVERKSAMHET
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten

Not 8

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet

16 873
-16 873

Saldo uppbördsverksamhet

0

TRANSFERERINGAR
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag

Not 1

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag

1 180 873
1 425

Lämnade bidrag

-1 187 716

Saldo transfereringar

Not 9

-5 418

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

Not 10

-169 060
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Balansräkning
(Belopp anges i tusentals kronor)

2009-12-31

TILLGÅNGAR
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utveckling

Not 11

2 399

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Not 12

145 722

Summa immateriella tillgångar

148 121

MATERIELLA TILLGÅNGAR
Byggnader, mark och annan fast egendom

Not 13

162

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Not 14

41 421

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Not 15

847 941

Pågående nyanläggningar

Not 16

116 022

Beredskapstillgångar

Not 17

492 350

Summa materiella tillgångar

1 497 896

VARULAGER M.M.
Varulager och förråd

Not 18

Förskott till leverantör

131 984
1 718

Summa varulager m.m.

133 702

FORDRINGAR
Kundfordringar

Not 19

14 183

Fordringar hos andra myndigheter

Not 20

80 450

Övriga fordringar

969

Summa fordringar

95 602

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Förutbetalda kostnader

93 188

Upplupna bidragsintäkter

2 175

Övriga upplupna intäkter

16 759

Summa periodavgränsningsposter

Not 21

112 122

Avräkning med statsverket

Not 22

-21 626

KASSA OCH BANK
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa tillgångar
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323 751
3 485
327 236
2 293 053
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(Belopp anges i tusentals kronor)

2009-12-31

KAPITAL OCH SKULDER
MYNDIGHETSKAPITAL
Statskapital

Not 23

749 648

Balanserad kapitalförändring

Not 24

32 687

Kapitalförändring enligt resultaträkning

-169 060

Summa myndighetskapital

613 275

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Not 25

3 405

Övriga avsättningar

Not 26

10 000

Summa avsättningar

13 405

SKULDER M.M.
Lån i Riksgäldskontoret

Not 27

870 838

Skulder till andra myndigheter

Not 28

64 679

Leverantörsskulder

Not 29

304 511

Övriga skulder

Not 30

12 736

Summa skulder m.m.

1 252 764

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Upplupna kostnader

312 155

Oförbrukade bidrag

16 095

Övriga förutbetalda intäkter

85 359

Summa periodavgränsningsposter

Not 31

Summa kapital och skulder

Ansvarsförbindelser

413 609
2 293 053

Not 32

31 504
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Anslagsredovisning
(Belopp anges i tusentals kronor)

Årets tilldelning enl RB

Anslag/post

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
1:10:3

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret

22 628

2:2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

39 850

2:3:2

Ersättning för räddningstjänst m.m.

2:4:5

Krisberedskap

1 170 235

2:5

Gemensam radiokomm m.m.

195 000

2:7:1

Not 33

21 080

2:5:3 Gemensam radiokomm m.m.

Not 34

195 000

2:5:4 Investering i infrastruktur

Not 35

Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Not 36

916 190

Not 37

2 364 983

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
1:1:21

Biståndsverksamhet - MSB

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
1:4:39

Myndigheten för samhällsskydd m.m.

Summa
Inkomsttitelredovisning

Beräknat belopp

Inkomster

Avräknat mot inkomsttitel:
2811 333

Övriga inkomster

2552 504

Avgift på brandfarliga och explosiva varor
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-

6 119

17 000

16 873

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Omdisp
anslagsbelopp

Utnyttj del medgivet överskrid

Indragning

Totalt disponibelt belopp

Utgifter

Utgående överföringsbelopp

551

-240

22 939

-22 936

3

11 099

-11 099

39 850

-39 850

0

19 901

-13 901

27 080

-28 429

-1 349

34 955

1 205 190

-1 178 307

26 883

356 742

551 742

-198 993

352 749

51 993

246 993

-99 524

147 469

304 749

304 749

-99 469

205 280

841 730

-802 161

39 569

266

-266

0

11 087

-11 087

0

2 699 884 -2 282 029

417 855

-74 460

266

11 087

423 514

11 087

-99 700

Villkor anslag
Anslag

Avser

Villkor

Utfall

2:4:5

Utbetalning kommuner åtgärder extraordinära insatser

275 000

272 569

2:4:5

Utbetalning landsting åtgärder extraordinära insatser

10 000

10 000

2:4:5

Utbetalning Totalförsvarets forskningsinstitut CBRN-verksamhet

18 000

18 000

2:4:5

Drift och förvaltning ledningsplatser

15 800

15 284

2:4:5

Utbetalning uppdrag till frivillig försvarsverksamhet

32 400

28 850

2:5:3

Utbetalning SOS Alarm Sverige drift dubbla radiosystem

10 000

10 000

2:7:1

Abonnemangsavgift Rakel

3 020

3 020

2:7:1

Ersättning till ideella organisationer

33 000

31 958

2:7:1

Drift och vidmakthållande reservfunktioner inom etermedia

15 000

14 821

2:7:1

Ersättning till kommuner relaterade grundutbildning deltidsanställd
räddningstjänstpersonal

35 000

21 284

2:7:1

Utbetalning för administrativa kostnader för Statens haverikommission

4 020

3 633

2:7:1

Beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor

20 000

19 634

2:7:1

Samordning av barnsäkerhetsfrågor

1 500

806

2:7:1

Beredskap och indirekta kostnader internationella insatser

115 000

120 972
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Bemyndiganderedovisning
(Belopp anges i tusentals kronor)
Anslag/post

Tilldelat
bemyndigande

Ingående
åtaganden

Utestående
åtaganden

40 000

24 330

365 000

År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

34 269

13 277

17 142

3 850

-

316 424

352 620

196 966

104 538

38 116

13 000

-

971

971

-

-

Kommunala ledningsplatser

52 564

39 960

24 010

15 950

-

-

Sjukvårdens säkerhet m.m.

31 517

40 674

21 479

14 075

5 120

-

Räddningscentraler

24 784

32 362

17 422

12 440

2 500

-

Nätåtgärder m.m. (PTS)

31 524

31 773

29 273

2 500

-

-

176 035

206 880

103 811

59 573

30 496

13 000

200 000

112 415

21 777

21 777

-

-

-

605 000

453 169

408 666

232 020

121 680

41 966

13 000

2:2.2

Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra natur
olyckor

2:4:5

Krisberedskap

Not 38

Landstingens ledningsförmåga

Forskning
2:5:4

Investering i infrastruktur

Totalt
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Finansieringsanalys
DRIFT
Kostnader
Finansiering av drift
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och ersättningar
Intäkter av bidrag
Övriga intäkter
Summa medel som tillförts för finansiering av drift
Förändr. Myndighetskapital hänförbar till övergångseffekt
Förändr. Myndighetskapital hänförbar utredning kapital och regl överskott
Ökning av lager
Ökning av kortfristiga fordringar
Minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från drift
INVESTERINGAR
Investering i materiella tillgångar
Investering i immateriella tillgångar
Summa investeringsutgifter
Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret
- amorteringar
Ökning av statskapital med medel som erhållits från statsbudgeten
Försäljning av anläggningstillgångar
- därav medel som tillförts statsbudgeten
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
Kassaflöde till investeringar
UPPBÖRDSVERKSAMHET
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras av myndigheten
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
Inbetalningar i uppbördsverksamhet
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet
Kassaflöde till uppbördsverksamhet
TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag
Utbetalningar i transfereringsverksamhet
Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet
Kassaflöde från transfereringsverksamhet
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Specifikation av förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Ökning av kassa och bank
Ökning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret
Ökning av avräkning med statsverket
Summa förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets slut

Not 39

Not 40

(Belopp i tusentals kronor)
-1 454 993
1 121 523
443 302
12 173
2 613
1 579 610
-85 723
-11 604
-5 970
-41 283
246 934
226 972

Not 41
Not 42

Not 43

-384 300
-43 065
-427 364
198 384
-144 016
99 804
793
154 964
118 072
-154 328
16 873
16 873
-16 873
0
-1 187 716
-1 187 716
1 180 873
1 425
1 182 298
-5 418
67 226
238 383
39
116 115
-48 927
67 226
305 609
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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 enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt enligt god
redovisningssed.

Nybildad myndighet
Räddningsverket (SRV), Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) avvecklades den 31 december 2008. MSB bildades den 1 januari 2009.
De avvecklade myndigheternas verksamheter
fördes över dels till MSB dels till en avvecklingsmyndighet. Som en konsekvens av detta
delades även de ingående balanserna mellan
MSB och Avvecklingsmyndigheten. Balanserna har tagits över till bokfört värde.Vad gäller
anläggningstillgångar har även dessa tagits
över till bokfört värde samt återstående livslängd. De bokförda värdena för anläggningstillgångar redovisas uppdelade på konton för
ackumulerad anskaffning och ackumulerad
avskrivning enligt samråd med Ekonomistyrningsverket (ESV) och Kammarkollegiet.
Då MSB bildades den 1 januari 2009 finns inga
jämförelsevärden från 2008 i den finansiella
redovisningen.

Värdering av lager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det verkliga värdet på balansdagen. Det lägsta värdet har för publikationer bedömts vara försäljningspris minskat
med beräknad försäljningsomkostnad och för
resterande lager anskaffningspris.
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Värdering av fordringar och skulder
Fordringar och skulder upptas till belopp
varmed 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
ekonomisk livslängd på 3 år eller längre. För
förvaltningstillgångar har ett undre värde
satts till 10 tkr. Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd.
Värdering av Rakelanläggningar
Investeringar i Rakelsystemet aktiveras vid
driftstarten per etapp. Som anskaffningsvärde aktiveras den totala beställningssumman.
Enligt överenskommen betalningsplan sker
betalning vid fem betalningstillfällen där de
sista utbetalningarna sker efter godkänd garantibesiktning.
För att få rätt värde på anläggningstillgångarna aktiveras hela beställningssumman vid
driftstarten. Detta medför att de ofakturerade
beloppen redovisas som en upplupen kostnad
fram till det att betalningen verkställs. För de
lånefinansierade Rakelanläggningarna sker
upplåning hos Riksgäldskontoret till hela det
aktiverade anskaffningsvärdet. Ej driftsatta
materiella anläggningstillgångar redovisas
som pågående nyanläggning.
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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 anläggningstillgången.
-- MSB har förutsättningar att använda den
immateriella anläggningstillgången.
-- Den immateriella anläggningstillgången
medför att framtida ekonomiska för
delar eller servicepotential för MSB ökar.
-- MSB har erforderliga resurser att fullfölja utvecklingen och att använda den
immateriella anläggningstillgången.
-- MSB kan beräkna de utgifter som kan
hänföras till den immateriella anläggningstillgången.
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.

Avskrivningstider
MSB tillämpar följande avskrivningstider:
Rättigheter och andra
immateriella anläggningstillgångar

4, 5 år

Byggnader

10 år

Förbättringsutgifter på
annans fastighet

5, 10, 20 år

Maskiner, inventarier,
installationer m.m.

3, 4, 5, 7, 8, 10,
20 år

Basstationer och övrig
materiell radiokommunikationsutrustning Rakel

15 år

Ledningsplatser

15 år

Växlar och övrig immateriell radiokommunikationsutrustning Rakel

10 år

Sambandsutrustning

5 år

Licenser och övrig mjukvara Rakel

5 år

Mobilstationer,
kommunikations
centraler m.m. Rakel

5 år

Övriga beredskapstillgångar

5, 15, 20, 30 år

Avvecklingskostnader
Under hösten meddelades berörd personal anställd i Sollefteå att verksamheten i Sollefteå
avvecklas 2010-06-30. Avvecklingskostader
avseende uppsägningslöner och engångspremier har bokats upp till en kostnad motsvarande 7 256 tkr. Några andra avvecklingskostnader bedöms inte finnas.

Avsättning och nedskrivning andningsskydd
MSB har fattat beslut om att påbörja avvecklingen av de andningsskydd som inte längre
är användbara. Det totala antalet skydd är
ca 7,3 miljoner. Av skydden bedöms ca 70 %
ha passerat teknisk livslängd och är otillförlitliga. I bokslutet har en avsättning gjorts
med 10 mnkr avseende bedömd avvecklingskostnad för destruktion av de andningsskydd
som passerat teknisk livslängd. En extra nedskrivning har också gjorts motsvarande 93,9
mnkr, innebärande att det bokförda värdet är
noll för de andningsskydd som passerat den
tekniska livslängden.

Nedskrivning publikationslager
Under året har MSB gjort en översyn av publikationslagret. Den ingående balansen på lagret togs över från SRV. En stor andel av publikationerna var inaktuella, vilket resulterade i
en nedskrivning av lagret på totalt 6 056 tkr.
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Ändrade redovisningsprinciper för olje
saneringslager och översvämningsdepåer
Under 2009 har MSB gjort en översyn av oljesaneringslagret. Vid översynen har syftet med
anskaffningen varit styrande. En del av materielen är att anse som anläggningstillgångar,
då syftet med anskaffningen är för stadigvarande bruk. De tillgångar som var föremål
för omklassificering hade redan passerat den
ekonomiska livslängden för anläggningstillgångar, vilket resulterade i en nedskrivning
av lagret på totalt 11 361 tkr.
Även en översyn av översvämningsdepåer har
gjorts under året, där syftet med anskaffningen också har varit styrande. Översvämningsdepåerna har tidigare varit klassificerade som
anläggningstillgångar, men eftersom syftet
inte är för stadigvarande bruk har en omklassificering skett till omsättningstillgångar, totalt 301 tkr.

Korrigering övergångseffekt
MSB lämnade 2009 in ett beräkningsunderlag
till regeringen avseende övergångseffekter
av kostnadsmässig anslagsavräkning, vilket
resulterade ett regeringsbeslut på en negativ övergångseffekt motsvarande 127 296 tkr
och en positiv övergångseffekt motsvarande
11 087 tkr. Vid inlämnandet av underlaget
var inte fördelningen av ingående balanser
mellan MSB och avvecklingsmyndigheten
klar.Vid delårsbokslutet 2009 gjorde MSB en
avstämning av balanserad kapitalförändring
där även effekterna av bokförda övergångseffekter kom med. Vid avstämningen upptäcktes att den beräknade negativa övergångseffekten inte var korrekt och differensen på
2 635 tkr var hänförlig till den slutliga fördelningen av ingående balanser. Vid avstämningen framkom även att den anslagsfinansierade
semesterlöneskulden var för högt beräknad
och borde minskas med 3 655 tkr. MSB lämnade in en skrivelse till ESV i slutet av året,
för samråd kring differenserna. ESV biföll
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MSB:s förslag till korrigeringar, vilket innebar
att den negativa övergångseffekten korrigerades till totalt 129 931 tkr. Den anslagsfinansierade semesterlöneskulden minskades med
3 655 tkr.

Utredning balansposten Avräkning med
statsverket samt balanserad kapitalförändring
MSB fick ta över outredda differenser i balanserad kapitalförändring från de tre nedlagda
myndigheterna. Under året har utredningen
avseende differenserna fortsatt. Den totala
differensen har kunnat verifierats till 25,7
mnkr. I ett första skede kunde 20,9 mnkr av
denna härledas till felaktig bokföring av avyttring av anläggningstillgångar samt amortering på lån. Differensen innebär att anslag
har avräknats för mycket de gångna åren. MSB
lämnade in en skrivelse till regeringen med en
framställan om att få disponera 14,8 mnkr av
dessa till att täcka det balanserade underskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten
Uppdragsutbildning m.m. Regeringen biföll
framställan, resterande belopp motsvarande
6,1 mnkr inleverades mot inkomsttitel. Sedan skrivelsen lämnades in kunde ytterligare
861 tkr härledas till felaktig bokföring av
invärderade och anslagsfinansierade anläggningstillgångar. Det kvarstår en outredd differens på 2,2 mnkr. MSB har lämnat in ett
samråd till ESV, där myndigheten föreslår att
den outredda differensen på 2,2 mnkr samt
återstående utrett på 861 tkr får korrigeras
genom inleverans på inkomsttitel. ESV har
bifallit samrådet, inleverans på inkomsttitel
hanns dock inte med under 2009, utan kommer att ske 2010. En fungerande avstämningsmall har tagits fram för MSB, vilket
innebär att avstämningar görs löpande av
dessa balansposter.
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Not 1
Intäkter av anslag

Not 2
2009
1 121 523

Redovisade nettoutgifter i anslagsredovisningen överensstämmer inte med intäkt av
anslag i resultaträkningen bl.a. beroende på
att MSB även har anslagspåverkande poster
i transfereringsavsnittet. Redovisade netto
utgifter i anslagsredovisningen uppgår till
2 282 029 tkr. Resultaträkningens poster Intäkter av anslag respektive Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag uppgår till 1 121 523 tkr resp 1 180 873
tkr. Skillnaden är 20 367 tkr och beror på
poster som avräknats konto för avräkning anslag i balansräkningen utan att motsvarande
avräkning skett i resultaträkningen. MSB har
bl.a. anslagsfinansierade anläggningstillgångar, där avräkning sker mot statskapital, motsvarande 99 804 tkr. 2009 har MSB dessutom
bokfört övergångseffekter avseende kostnadsmässiga anslag inklusive del i semesterlöneskuld avseende uttag av semesterdagar intjänade t.o.m 2008 direkt i balansräkningen
på konto för avräkning anslag motsvarande
-118 844 tkr resp 4 157 tkr. Vidare har det balanserade överskottet avseende den avgiftsfinansierade verksamheten Rakel bokförts mot
anslag motsvarande -5 485 tkr. Även denna
bokföring gjordes direkt i balansräkningen.
Nämnda poster förklarar skillnaden på 20 367
tkr (-118 844+4 157+99 804-5 485=20 367 tkr).

Intäkter av avgifter och
andra ersättningar
Intäkter enligt 4 §
avgiftsförordningen
Övriga intäkter i verksamheten

2009
22 220
6 021

Intäkter per avgiftsfinansierad verksamhet:
Uppdragsutbildning m.m.

32 658

Intyg för förare och säkerhetsrådgivare

4 714

Drift och förvaltning av andras tekniska
system

3 046

Tjänsteexport

25 641

Internationella insatser

182 048

Rakel

167 631

Summa intäkter för avgiftsfinansierad
verksamhet

415 738

Summa

443 979

Not 3
Intäkter av bidrag

2009

Sjöfartsverket

1 242

Örebro Universitet

675

Övriga statliga myndigheter

771

Bidrag från EU
Övriga
Summa

9 149
336
12 173

Not 4
Finansiella intäkter

2009

Ränta på räntekonto hos RGK

1 307

Valutakursdifferens

1 335

Övriga finansiella intäkter
Summa

-29
2 613
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Not 5
Kostnader för personal
Löner och arvoden
Förändring av semesterlöneskuld

Not 7
2009
-407 239
-2 586

Avskrivningar
Immateriella tillgångar
Byggnader

Övriga ersättningar

-12 803

Arbetsgivar- och pensionsavgifter

-196 101

Maskiner, inventarier, installationer
m.m.

Övriga personalkostnader

-17 882

Beredskapstillgångar

Summa

-636 611

Uppskattad lönerevisionskostnad 2009 har
bokförts som en upplupen kostnad, totalt
8 188 tkr inklusive sociala avgifter. MSB:s
verksamhet i Sollefteå kommer att avvecklas
per 2010-06-30. Uppsägningslöner för kommande uppsägningar har uppskattats och
bokförts som en upplupen kostnad, totalt
7 256 tkr.
Enligt ESV:s föreskrifter till 7 kap. 1§ förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska uplysning lämnas i not om
lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter,
pensionspremier och andra avgifter enligt lag
och avtal (summan av utfallet på S-koderna
4111-4119). MSB:s lönekostnader avseende
detta uppgår till 412 904 tkr.

Finansiella kostnader

2009

Ränta på lån hos RGK

-12 976

Övriga räntekostnader

-444

Valutadifferens

-837

Summa
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-30 809
-149
-70 179
-183 318
-284 455

MSB har beslutat att påbörja avvecklingen av
de andningsskydd som inte längre är användbara. För de andningsskydd som har passerat
den tekniska livslängden har en extra nedskrivning gjorts med 93,9 mnkr.

Not 8
Intäkter i avgiftsbelagd verksamhet
där intäkterna ej disponeras

2009

Avgifter m.m. för brandfarliga och
explosiva varor

16 873

Summa

16 873

Avgiftsintäkterna för brandfarliga och explosiva varor har uppskattats utifrån erfarenhet
och muntliga uppgifter från berörda företag.

Not 9

Not 6

Övriga finansiella kostnader

Summa

2009

-11
-14 268

Transfereringar

2009

Saldot i avsnittet Transfereringar, 5 418 tkr,
består av återföring av periodiseringar som
bokades upp 2008 av KBM och SRV.
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Not 10
Årets kapitalförändring

Not 12
2009

Kostnader/intäkter som påverkat resultaträkningen
men som inte anslagsavräknats:
Återföring periodiseringar
Reaförlust anslagsfinansierade anläggningar
Avskrivningar
Återföring periodisering
av transfereringar
Summa

-593
-3 714
-164 741
-5 418
-174 466

Över-/underskott i den avgiftsfinansierade delen av
verksamheten:
Uppdragsutbildning m.m.

652

Intyg förare och säkerhetsrådgivare

403

Drift och förvaltning andras
tekniska system

689

Tjänsteexport
Internationella insatser
Summa avgiftsfinansierad
verksamhet
Årets kapitalförändring

3 701
-39
5 406
-169 060

Den stora kapitalförändringen beror framför
allt på avskrivningar avseende anläggningstillgångar som finansieras med statskapital.

Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Årets inköp
Omklassificering

653

Årets avskrivningar

-30 599

Bokfört värde

145 722

Investering i växlar och licenser avseende
Rakel finansieras både med anslag (etappbundna investeringar i etapp 1-3) och lån
(etappobundna investeringar och investeringar
i etapp 4-7). Övriga immateriella anläggningstillgångar finansieras med lån.

Not 13
Byggnader, mark och
annan fast egendom

09-12-31

Anskaffningsvärde

14 478

Omklassificering brandlaboratorium,
ack anskaff

-9 598

Ackumulerade avskrivningar

-6 095

Årets avskrivning

-149
1 526
162

09-12-31

Anskaffningsvärde

1 050

Årets inköp

2 348

Ackumulerad avskrivning

-789

Årets avskrivning

-210

Bokfört värde

40 717
-66 270

Bokfört värde
Balanserade utgifter för utveckling

201 221

Ackumulerade avskrivningar

Omklassificering brandlaboratorium,
ack avskr

Not 11

09-12-31

2 399

Under året har brandlaboratoriet i Revinge omklassificerats till förbättringsutgift på annans
fastighet. Hur MSB avser att hantera kvarvarande byggnader framgår av PM ”Framställan
om att avyttra byggnader” (dnr 2009-14281).

Årets inköp avser aktivering av ny webbplats/
intranät.
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Not 14
Förbättringsutgifter på annans fastighet

09-12-31

Anskaffningsvärde

51 465

Årets inköp

20 570

Omklassificering brandlaboratorium,
ack anskaff
Ackumulerade avskrivningar

9 598
-33 910

Årets avskrivning

-4 776

Omklassificering brandlaboratorium,
ack avskr

-1 526

Bokfört värde

41 421

Under året har brandlaboratoriet i Revinge
omklassificerats från byggnader till förbättringsutgift på annans fastighet. En ny datorhall i Karlstad har färdigställts.

Not 15
09-12-31

Anskaffningsvärde

982 295

Årets inköp

364 302

Omklassificering Rakeltillgångar
Omklassificering översvämningsdepåer, ack anskaff
Ackumulerade avskrivningar

-9 469
-114 756
-1 291
-317 777

Omklassificering översvämningsdepåer, ack avskr

990

Just av ackumulerade avskrivningar
pga utrangering och försäljning

9 049

Årets avskrivning

-65 402

Bokfört värde

847 941
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Not 16
Pågående nyanläggningar
Ingående pågående nyanläggningar
Årets inköp

09-12-31
37
1 229

Rakel årets anskaffning

73 360

Rakel ackumulerad anskaffning

41 396

Summa

Maskiner, inventarier,
installationer m.m.

Årets utrangeringar och försäljningar

Investering i basstationer och övrig materiell radiokommunikationsutrustning avse
ende Rakel finansieras både med anslag
(etappbundna investeringar etapp 1-3) och
lån (etappobundna investeringar och investeringar i etapp 4-7). Under året har etapp 4 och
5 driftsatts. Ej driftsatta Rakeltillgångar redovisas löpande under året under denna balansrubrik men omförs i samband med årsskiftet
till balansrubriken pågående nyanläggningar.

116 022

Under året har systemen för ekonomi, löner
och resehantering aktiverats. Ej driftsatta Rakel tillgångar redovisas under denna balansrubrik.
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Not 17
Beredskapstillgångar

Ledningsplatser:
09-12-31

Räddningstjänstmateriel:
Anskaffningsvärde
Årets inköp

690 505
3 018

Årets utrangeringar och försäljningar

-21 763

Omklassificering av räddningstjänstmateriel, ack anskaff

-28 575

Ackumulerad avskrivning

-494 553

Just av ackumulerade avskrivningar
p.g.a. utrangering, förbrukning och
försäljning

17 501

Omklassificering av räddningstjänstmateriel, ack avskr

14 250

Årets avskrivning

-34 145

Bokfört värde

Årets utrangeringar och försäljningar
Ackumulerad avskrivning
Just av ackumulerade avskrivningar
p.g.a. utrangering, förbrukning och
försäljning

829 669
-15 771
-595 204
12 057

Årets avskrivning

-118 170

Bokfört värde

112 581

Varningsmateriel:
Anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets utrangeringar och förbrukningar
Ackumulerad avskrivning
Just av ackumulerade avskrivningar
p.g.a. utrangering och förbrukning

Årets inköp
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Bokfört värde

206 142
1 941
-118 538
-18 386
71 159

Sanering och indikering:
Anskaffningsvärde
Omklassificering från räddningstjänstmateriel, ack anskaff
Ackumulerad avskrivning
Omklassificering från räddningstjänstmateriel, ack avskr
Bokfört värde
Summa bokfört värde

21 312
-10 234
11 078
492 350

146 238

Andningsskydd:
Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde

261 009
1 715
-1 633
-99 265
1 428

Årets avskrivning

-12 603

Bokfört värde

150 651

MSB har beslutat att påbörja avvecklingen
av de andningsskydd som inte längre är användbara. För de andningsskydd som har passerat den tekniska livslängden har en extra
nedskrivning gjorts med 93,9 mnkr, vilket
innebär att det bokförda värdet för dessa andningsskydd är noll.
Tidigare år låg materiel för sanering och indikering i materielgruppen för räddningstjänstmateriel. Under året har en egen materielgrupp för sanering och indikering skapats,
vilket innebär att materielen har omklassificerats från räddningstjänstmateriel till
sanering och indikering. Syftet med en egen
grupp är enbart att underlätta hanteringen
av denna typ av materiel.

Sambandsutrustning:
Anskaffningsvärde
Årets inköp
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Bokfört värde

2 445
621
-2 410
-13
643
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Not 18
Varulager och förråd
Drivmedel m.m.
Publikationer

Not 20
09-12-31
146
6 449

Fordringar hos andra myndigheter
Skatteverket, mervärdeskatt samt
skattekonto

09-12-31
72 353

Kiosk och Restaurang

270

SIDA

2 283

Kontorsmaterial

200

Mälardalens Högskola

2 000
3 814

Förbrukningsmaterial

2 517

Övriga

Oljesaneringsutrustning

9 596

Summa

Internationellt lager

85 520

Miljöskyddsmateriel kem

13 738

Materiel för skogsbrandsläckning

13 045

Materiel för ins vid översvämning

503

Summa

131 984

En översyn av publikationslagret har gjorts
under året. En stor andel av publikationerna
var inaktuella, vilket föranlett en extra nedskrivning på 6 056 tkr. Även lagret för oljesaneringsutrustning har setts över under
året. En del av materielen är anskaffat för
stadigvarande bruk och ska klassificeras som
anläggningstillgångar. Berörd materiel hade
passerat den ekonomiska livslängden, vilket
föranlett en nedskrivning av lagret med 11 361
tkr. Översvämningsdepåer är omklassificerade till omsättningstillgångar fr o m 2009.

Not 19
Kundfordringar

09-12-31

Inhemska kunder:
Gagna Ekonomi

983

Stockholms Stad

540

Trelleborg Protective Products AB

482

Övriga

4 498

Utländska kunder:
Brandweer Gooi en de Vechstreek

2 327

Hulpverlening Gelderland-Midden

1 669

Veiligheidsrego Utrecht

1 701

Övriga

1 983

Summa

14 183
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80 450

Not 21
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda hyror och leasingavgifter

09-12-31
85 467

Övriga förutbetalda kostnader

7 721

Upplupna intäkter internationella
insatser

1 905

Upplupna avgiftsintäkter

8 500

Upplupna EU-bidrag

2 210

Övriga upplupna intäkter

6 319

Summa

112 122

Större delen av förutbetalda hyror och leasingavgifter, 69 251 tkr, avser Rakelinstallationer. Upplupna avgiftsintäkter om 8 500
tkr avser de avgifter som de som tillverkar,
importerar m.m. brandfarliga eller explosiva
varor måste betala enligt SÄIFS 1999:4.
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Not 22
Avräkning med statsverket

09-12-31

Uppbörd:
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel
Uppbördsmedel som betalats till icke
räntebärande flöde
Medel från räntekonto som tillförts
inkomsttitel

0
-22 992
16 873
6119

Fordringar/Skulder avseende Uppbörd

0

Anslag i icke räntebärande flöde:
Ingående balans

14 186

Redovisat mot anslag

1 368 991

Medel hänförbara till transfereringar
m.m. som betalats från icke ränte
bärande flöde

-1 246 730

Fordringar

136 447

Anslag i räntebärande flöde:
Ingående balans

-52 258

Redovisat mot anslag

913 037

Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

-1 122 227
74 460
-187 038

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag:
Ingående balans

33 121

Redovisat mot anslag under året enligt
undantagsregeln

-4 157

Fordran avseende semesterlöneskuld
som inte har redovisats mot anslag

28 963

Återföring av totalt -118 844 tkr avseende
övergångseffekter för kostnadsmässiga anslag
har bokförts direkt i balansräkningen. Den
negativa övergångseffekten avseende anslag
6:2:7:1 Myndigheten för samhällskydd och
beredskap på totalt 129 931 tkr har bokförts
genom att kontot för balanserad kapitalförändring debiterats och konto för avräkning
anslag krediterats. Den positiva övergångseffekten, 11 087 tkr avseende anslag 6:2:5:3
Gemensam radiokommunikation m.m. har
bokförts mot anslag 26:1:4:39 Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap genom
att kontot för balanserad kapitalförändring
krediterats och kontot för avräkning anslag
debiterats.Uttag 2009 av semesterdagar intjänade t om 2008 har bokförts med ett belopp
motsvarande 4 157 tkr genom att kontot för
avräkning anslag debiterats och konto 1781
Årets minskning av fordran avseende semesterlöneskuld som inte redovisats mot anslag
krediterats.
Utredningen av balansposten Avräkning med
statsverket har fortgått under 2009. Se vidare
under not 24 och inledningen till den finansiella redovisningen. En fungerande avstämningsmall har tagits fram för MSB, vilket möjliggör avstämning månadsvis. Likvidmässiga
regleringar mellan räntekonto och SCR-flöde
har gjorts löpande under året, där den sista
regleringen 2009 skedde per november månad.

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i
Riksbanken:
Ingående balans

65 372

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

59 713

Utbetalningar i icke räntebärande
flöde
Betalningar hänförbara till anslag och
inkomsttitlar

-1 354 943
1 229 857

Saldo

0

Belopp under utredning

0

Övriga fordringar/skulder på statens
centralkonto i Riksbanken.

0
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Not 23

Övrig kapitalförändring:

Statskapital

09-12-31

Ingående balans

721 950

Återföring föregående års avskrivning

-72 106

Årets avräkning

99 804

Summa statskapital, beredskapslager

749 648

Driftsatta Rakeltillgångar, där faktura ej erhållits, bokförs löpande som en periodisering.
Tillgångarna kan både vara sådana som ska finansieras med anslag och lån. Tidigare år har
periodiserade anslagsfinansierade tillgångar
inte avräknats anslag. Under året har en avstämning skett med ESV ang detta. ESV:s svar
är att i och med de nya principerna för kostnadsmässig anslagsavräkning ska även ofakturerade tillgångar avräknas anslaget. Denna
princip gäller även den ingående balansen
2009. Av den ingående balansen på totalt
122 317 tkr avsåg 60 004 tkr anslagsfinansierade anläggningstillgångar. Detta belopp
har avräknats anslag (statskapital) 2009. Alla
förändringar avseende ej fakturerade anläggningstillgångar avräknas från och med 2009
löpande anslag. Se även not 31.

Not 24
Balanserad kapitalförändring

09-12-31

Balanserat resultat för avgiftsfinansierad verksamhet:
Intyg för förare och säkerhetsrådgivare
m.m.

9 717

Drift och förvaltning av andras tekniska
system

822

Tjänsteexport

4 655

Invärderat kapital:
Invärderade anläggningstillgångar
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27

Periodisering transfereringar KBM, SRV
Periodisering SPF

5 418
593

Upplupen intäkt

8 500

Outredd differens balanserad kapitalförändring, korrigeras 2010 efter
samråd ESV

2 198

Felaktig bokföring invärderade och anslagsfinansierade anläggningstillgångar, korrigeras 2010 efter samråd ESV

861

Ska justeras mot statskapital

-104

Utgående balans

32 687

MSB fick ta över de balanserade resultaten
från de avgiftsfinansierade verksamheterna
som fanns hos KBM och SRV. För verksamheten Uppdragsutbildning m.m. fick MSB ta
över ett balanserat underskott motsvarande
14,8 mnkr. Verksamheten hade de senaste
åren ekonomiska problem och redovisade
underskott under ett flertal år. MSB lämnade
2009 in en skrivelse till regeringen med en
framställan om att få täcka underskottet med
anslagsmedel, se vidare nedan. Regeringen
biföll framställan. Underskottet i det balanserade resultatet har därför bokats bort mot
förvaltningsanslaget. Bokföringen skedde i
balansräkningen mellan kontot för balanserat resultat och balanskontot för avräkning
anslag. Därför redovisas inget balanserat resultat för Uppdragsutbildning m.m.
MSB fick även ta över ett balanserat överskott avseende Rakelverksamheten. I MSB:s
regleringsbrev framgår att anslag 6:2:5:3
Gemensam radiokommunikation för skydd
och säkerhet får finansiera underskott som
uppstår i den avgiftsfinansierade verksamheten Rakel. Motsvarande skrivning fanns
även i KBM:s regleringsbrev. Senare års underskott har täckts med anslagsmedel istället
för att i första hand minska det balanserade
överskottet.
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Under 2009 har därför det balanserade överskottet i Rakelverksamheten tillgodoförts anslaget i sin helhet innan en omföring av årets
underskott mot anslag har gjorts. Bokföringen skedde i balansräkningen mellan kontot
för balanserat resultat och balanskontot för
avräkning anslag (5 485 tkr). Därför redovisas
inget balanserat resultat för Rakel.

Not 25

MSB fick ta över outredd differens i balanserad kapitalförändring från SRV, KBM och SPF.
Utredning av differensen har pågått under
året. Som ett led i utredningen kunde 20,9
mnkr av differensen härledas till felaktig
bokföring av amortering på lån för anläggningstillgångar och avyttring av anläggningstillgångar. Differensen innebar att anslag
avräknats för mycket de gångna åren. MSB
lämnade in en skrivelse till regeringen 2009,
med en framställan om att få disponera 14,8
mnkr av dessa för att täcka det balanserade
underskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten Uppdragsutbildning m.m. Regeringen biföll framställan, resterande del levererades in på inkomsttitel, 6,1 mnkr.

Not 26

Sedan skrivelsen lämnats till regeringen
kunde 861 tkr av differensen härledas till felaktig bokföring av invärderade och anslagsfinansierade anläggningstillgångar. En total
kvarstående outredd differens avseende de
tre nedlagda myndigheterna har senare under året kunnat verifieras till 2 198 tkr. Även
denna differens innebär att anslag har avräknats för mycket genom åren. MSB lämnade
in en skrivelse till ESV i december 2009, där
samråd sker kring den kvarstående outredda
differensen. MSB föreslår att utredningen
kan avslutas och att 2 198 tkr resp 861 tkr
får korrigeras genom inleverans på inkomsttitel. ESV biföll förslaget. Eftersom ESV:s svar
kom efter årsskiftet kommer inleverans mot
inkomsttitel att ske 2010.

Avsättningar för pensioner

09-12-31

Ingående avsättning

1 057

Årets pensionskostnad

2 483

Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

Övriga avsättningar
Destruktion andningsskydd

-135
3 405

09-12-31
10 000

MSB har fattat beslut om att påbörja avvecklingen av de andningsskydd som inte längre
är användbara. Det totala antalet skydd är ca
7,3 miljoner. Av skydden bedöms ca 70 procent ha passerat teknisk livslängd och är otillförlitliga. I bokslutet har en avsättning gjorts
med 10 mnkr avseende bedömd avvecklingskostnad för destruktion av de andningsskydd
som passerat teknisk livslängd. En extra nedskrivning har också gjorts motsvarande 93,9
mnkr, innebärande att det bokförda värdet är
noll för de andningsskydd som passerat den
tekniska livslängden.

Not 27
Lån i Riksgäldskontoret

09-12-31

Lån för förvaltningstillgångar:
Ingående balans

429 661

Årets lånereglering

192 434

Årets amorteringar

-65 765

Utgående balans

556 330

Av skulden till RGK 556 330 tkr, beräknas ca
111 266 tkr vara kortfristig och 445 064 tkr
långfristig. Beviljad låneram är 1 350 000 tkr.
Investeringar gjorda i december lånefinans
ieras under 2010
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Lån i Riksgäldskontoret

09-12-31

Lån för beredskapstillgångar:
Ingående balans

386 809

Årets lånereglering

5 950

Årets amorteringar

-78 251

Utgående balans

314 508

Av skulden 314 508 tkr utgör 300 000 tkr ett
bundet amorteringsfritt lån och 14 508 tkr
ett rörligt lån. Beviljad låneram är 500 000
tkr. Investeringar gjorda i december låne
finansieras under 2010.
Summa skuld RGK

870 838

09-12-31
12 118

Skatteverket, mervärdesskatt

3 521

Statens pensionsverk

4 579

Försvarsmakten

6 980
8 177

Övriga

29 304

Summa

64 679

09-12-31

Inhemska leverantörer:
3GIS

13 939

SAAB AB

106 053

Teracom

15 777

Övriga

166 490

Utländska leverantörer:
Google Ireland Ltd
IHS Janes
Stephen A Webster
Övriga
Summa
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Övriga skulder
Summa

09-12-31
12 670
66
12 736

Not 31
Periodavgränsningsposter

09-12-31

Semesterlöneskuld inkl
sociala avgifter m.m.

40 653

Upplupna löner inkl
sociala avgifter m.m.

18 459

Upplupen ränta

350
252 694
1 772

Övriga oförbrukade bidrag,
utomstatliga

14 323

Förutbetalda intäkter

85 358

Summa

413 609

Av övriga upplupna kostnader avser 240 389
tkr periodisering av driftsatta Rakeltillgångar
i etapp 4-5, där faktura ännu ej har erhållits
(se även not 23).

Not 32

Not 29
Leverantörsskulder

Personalens källskatt

Övriga oförbrukade bidrag, statliga

Skatteverket

Totalförsvarets forskningsinstitut

Övriga skulder

Övriga upplupna kostnader

Not 28
Skulder till andra myndigheter

Not 30

300
511
254
1 187
304 511

Av redovisade ansvarförbindelser på totalt 31
504 tkr svarar kapitalskuld i hyreskontrakt
som uppstår i de fall kontrakten sägs upp i
förtid för 12 504 tkr. Åtagandena i hyresavtal
för övningsfälten, som innebär att verket har
skyldighet att återställa övningsfälten bland
annat genom nedmontering och bortforsling
av övningsanordningar, svarar för 17 000 tkr
av redovisade ansvarsförbindelser. 2 000 tkr
av ansvarsförbindelserna avser kostnader för
miljösanering av övningsfälten. Kostnaderna
för sanering och rivning utgår från erfarenheter av genomförd rivning och sanering år
2009 i Rosersberg och Sandö, där SRV hade
skolverksamhet. (Verksamheten vid dessa två
skolor fördes inte över till MSB.)
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Not 33
Anslag 6:2:3:2 Ersättning för
räddningstjänst m.m.

Not 36
Anslag 6:2:7:1 Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Ursprunglig tilldelning understeg årets behov,
detta beroende på omfattande bidragsberättigande insatser som inträffade 2008, men som
reglerades först 2009 (ca 19 mnkr). MSB erhöll därför ytterligare tilldelning om 6 mnkr i
samband med tilläggsbudget. Trots detta har
anslagskrediten tagits i anspråk med drygt
1 mnkr.

MSB blev under 2009 kompenserad för övergångseffekter avseende kostnadsmässig anslagsavräkning. Kompensationen erhölls i sin
helhet under 2009, även om ökade anslagsbelastningar till följd av ändrad redovisningsprincip kommer att inträffa kommande år.
MSB:s anslagssparande på 39 569 tkr är i sin
helhet hänförligt till kompensation för övergångseffekter som behöver nyttjas kommande år.

Not 34
Anslag 6:2:5:3 Gemensam radio
kommunikation för skydd och säkerhet
Anslaget används i huvudsak till att finansiera underskottet i driften avseende Rakel. Underskottet i driften 2009 blev lägre än förväntat, vilket ger ett utgående anslagssparande
om 147 469 tkr. Under 2009 har dessutom det
balanserade överskottet i Rakelverksamheten
tillgodoförts anslaget i sin helhet, se vidare
not 24. Stora delar av detta anslagssparande
kommer att behövas under 2010 då tilldelningen understiger det beräknade behovet.

Not 35
Anslag 6:2:5:4 Investering i infrastruktur
Anslagsposten finansierar utbyggnaden av infrastrukturen i Rakel vad avser etapperna 1-3.
2009 är ännu ett år i raden då leveranserna
blivit försenade innebärande att anslaget inte
avräknats i den takt som beräknats. Detta
medför att MSB kommer att överföra ett anslagssparande på 205 mnkr som bedöms utnyttjas i sin helhet under 2010.

Enligt regeringsbeslutet avseende övergångseffekterna har MSB både en negativ och en
positiv övergångseffekt. Den positiva övergångseffekten uppgår till 11 087 tkr och avser anslag 6:2:5:3. Av regeringsbeslutet framgår att MSB har rätt att överskrida anslaget
26:1:4:39 med 11 087 tkr. Samtidigt har en
indragning gjorts med 74 460 tkr på anslag
6:2:7:1, varav 11 087 tkr avser anslag 6:2:5:3.
Detta innebär att del av indragningen gjorts
mot fel anslag. I samband med tilläggsbudget
korrigerades detta genom att tilldelningen på
anslag 6:2:7:1 ökades med 11 000 tkr och tilldelningen för anslag 6:2:5:3 minskades med
motsvarande belopp.
Från anslaget har utbetalningar av bidrag till
ideella organisationer skett enligt nedan:
2009
Brandskyddsföreningens Service AB

3 893

Svenska Livräddningssällskapet (SLS)

4 060

Flygvapen - frivilliga

48

Svenska Röda Korset

10 708

Sveriges Civilförsvarsförbund

10 380

PRO
Förenade Räddningstjänster
I Samverkan (FRIS)
FRO
Summa

886
1 978
5
31 958
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Not 37
Totalt anslagsutfall

Not 40
2009

Redovisade nettoutgifter i anslagsredovisningen överensstämmer inte med intäkt av anslag
i resultaträkningen beroende på att MSB även
har anslagspåverkande poster i transfereringsavsnittet. Redovisade nettoutgifter i anslagsredovisningen uppgår till 2 282 029 tkr. Resultaträkningens poster Intäkt av anslag respektive
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag uppgår till 1 121 523 tkr
respektive 1 180 873 tkr. Skillnaden mellan
anslagsredovisningen och resultaträkningen
beror på bokföringar som enbart har avräknat
anslag i balansräkningen, se vidare not 1.

Not 38
Anslag 6:2:4:5 Krisberedskap

Intäkter avgifter och ersättningar
enl resultaträkning
Justeringsposter i finansieringsanalysen:
Reavinster
Summa

Not 39

-678
443 302

Not 41
2009
Övergångseffekt i samband med
övergång till kostnadsmässig
anslagsavräkning

-118 844

Kapitalförändring hänförbar till
semesterlöneskuld per 31 dec 2008
överförd till avr med statsverket enl
anvisningar från ESV
Summa

I bemyndigandet för Krisberedskap ingår
MSB:s forskningsverksamhet. Motsvarande
bemyndigande fanns hos KBM, dock inte hos
SRV. I det ingående åtagandet finns förutom
KBM:s del motsvarande 96 577 tkr även SRV:s
del på 79 458 tkr.

443 980

33 121
-85 723

Not 42
2009
Överfört balanserat överskott
Rakel till anslag

-5 485

Korrigering av differens i balanserad
kapitalförändring enl samråd med ESV

-6 119

Summa

-11 604

2009
Kostnader enl resultaträkning

-1 743 930

Justeringsposter i finansieringsanalysen:
Avskrivningar

284 455

Reaförluster

8 024

Avsättningar

-3 542

Summa

-1 454 993

Not 43
Investeringar i materiella AT innefattar korrigeringar mot lager och resultat med 4 009 tkr.

Not 44
Sjukfrånvaro
Uppgifter om sjukfrånvaro enligt 7 kap 3§
förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag redovisas under Särskild
återrapportering i resultatredovisningen.
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Not 45
MSB:s insynsråd

Not 46
Ersättningar och förmåner

Ordförande:
Helena Lindberg, Generaldirektör MSB
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:
Styrelseledamot Försvarshögskolan, ledamot Kustbevakningens insynsråd, ledamot
Smittskyddsinstitutets insynsråd, ledamot
E-delegationen, ledamot Folke Bernadotte
Akademiens program- och verksamhetsråd,
ledamot Regeringens Krishanteringsråd och
ledamot Konungafonden.

Ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare och insynsrådets ledamöter
enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag:

Insynsrådets ledamöter:
Mats Berglind, Riksdagsledamot (S)
Leif Hallberg, Partistyrelseledamot (KD)
Maria Plass, Riksdagsledamot (M)
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:
Styrelseledamot Kees AB.
Anders Danielsson,
Generaldirektör Säkerhetspolisen

Ledande befattningshavare
Helena Lindberg, Generaldirektör
Löner och andra skattepliktiga förmåner
1 143 368 kronor exklusive sociala avgifter.
Generaldirektören har rätt till pension enligt
förordningen 1995:1038 om statliga pension
er m.m. Inga andra avtal om pension finns.
Nils Svartz, Överdirektör
Löner och andra skattepliktiga förmåner
922 525 kronor exklusive sociala avgifter.
Insynsrådets ledamöter
MSB:s insynsråd hade sitt första möte innan
årsskiftet. Inga arvoden och skattepliktiga
förmåner har därför hunnit betalas ut under
räkenskapsåret.

Gunilla Glasare,
Avdelningschef Sveriges kommuner och
landsting
Anders Lindström,
Generallöjnant Försvarsmakten
Anders Nordström, Generaldirektör SIDA
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:
Folke Bernadotte Akademins insynsråd och
Utrikespolitiska Institutets samfund.
Lisbeth Schultze, Länsråd Hallands län
Ulf Svahn, Verkställande direktör Svenska
Petroleum Institutet
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:
Ledamot Oljekrisnämnden.
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
(Belopp anges i tusentals kronor)

2009

Låneram för investeringar
Beviljad låneram
Utnyttjad låneram

1 880 000
870 838

Kontokredit på räntekonto
Beviljad kontokredit
Maximalt utnyttjad kontokredit

300 000
-

Räntor räntekonto
Räntekostnader
Ränteintäkter

13 420
1 235

Avgiftsintäkter disponeras
Beräknade enligt regleringsbrev
Utfall

500 606
421 436

Ej disponeras
Beräknade enligt regleringsbrev

17 000

Utfall

16 873

Anslagskredit för ramanslag
Beviljad anslagskredit
Utnyttjad anslagskredit

65 636
1 349

Anslagssparande för ramanslag

419 204

Intecknade åtaganden1

244 849

Tilldelade bemyndiganden

605 000

Totalt gjorda åtaganden

408 666

Medeltalet anställda

923

Årsarbetskrafter

839

Driftskostnad per årsarbetskraft
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring
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1 723
169 060
32 687

1)

Posten intecknade åtaganden avser de utgifter som inte har kunnat finansierats av anslag tilldelade innevarande år på grund av
senarelagd verksamhet. Dessa åtaganden ingår inte i myndighetens bemyndiganderedovisning. Av intecknat åtagande avser
205 280 tkr anslagssparandet för anslag 6:2:5:4 Investering
i infrastruktur. Anslagsposten ska finansiera infrastrukturen i
samband med utbyggnaden av etapperna 1-3 avseende Rakel.
39 569 tkr avser fövaltningsanslaget 6:2:7:1 Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Det intecknade åtagandet kan i
sin helhet hänföras till kompensation för övergångseffekten av
kostnadsmässiga anslag.

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens
ekonomiska ställning. Jag bedömer vidare att den interna styrningen
och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Stockholm den 19 februari 2010

Helena Lindberg
GENERALDIREKTÖR
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