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Samverkansområden 

för samverkan mellan aktörer inom krisberedskapsområdet 

 

 

Vissa myndigheter har ett särskilt ansvar för 

samhällets krisberedskap, dvs. för att minska 

samhällets sårbarhet och för att hantera kriser när de 

väl uppstår. Dessa myndigheter är utifrån 

samverkansbehov indelade i så kallade 

samverkansområden (SO). Beslutet om detta återfinns 

i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 

beredskap.  

Samverkansområdena utgör en struktur som möjliggör 

samverkan och bidrar till att stärka och utveckla 

krisberedskapen. Myndigheterna arbetar tillsammans med 

gemensam planering och analys samt förelår och/eller utför 

förbättringsåtgärder. Analyser av kritiska funktioner, privat-

offentlig samverkan, informationsutbyte, internationellt arbete 

och forskning är exempel på frågor som tas upp i 

samverkansområdena. Gemensamma grunder för samverkan och 

ledning samt planering för civilt försvar är exempel på viktiga 

områden att utveckla och implementera tillsammans.  

 

Utöver de myndigheter som pekats ut i förordningen eller av MSB 

deltar bl.a. Försvarsmakten och representanter för kommuner 

och landsting i samverkansområdenas arbete. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) stödjer de sex 

samverkansområdena med samordning och utveckling av arbetet 

och deltar dessutom som expertmyndighet i samtliga.  

 

Ekonomisk säkerhet (SOES) arbetar för att enskilda individer, 

företag och det allmänna ska ha tillgång till och förtroende för att 

samhällets betalningar fungerar och systemen för att betala varor 

och tjänster fungerar. Syftet är att förebygga allvarliga störningar 

och minska konsekvenser av händelser som kan få allvarliga 

samhällspåverkande effekter.   

 

Farliga ämnen (SOFÄ) syftar till att förstärka aktörernas 

förmåga att förebygga, hantera och lära av händelser med farliga 

ämnen i fredstida krissituationer och under höjd beredskap.  

 

Geografiskt områdesansvar (SOGO) syftar till att utveckla 

förmågan att utöva det geografiska områdesansvaret på lokal, 

regional och central nivå.  

 

 

 

Arbetsförmedlingen  

Finansinspektionen 

Försäkringskassan 

MSB 

Pensionsmyndigheten   

Riksgälden 

Skatteverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkhälsomyndigheten 

Kustbevakningen 

Livsmedelsverket 

MSB  

Polismyndigheten 

Socialstyrelsen 

Statens jordbruksverk 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Säkerhetspolisen 

Totalförsvarets forskningsinstitut 

(FOI) 

Tullverket  

 

 

 

 

 

 

 

Lantmäteriet  

Länsstyrelserna (21 st) 

MSB 

 

 



 

Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

651 81 Karlstad Tfn: 0771-240 240   

 Fax: 010-240 56 00 

   

 registrator@msb.se  

 www.msb.se   

Skydd, undsättning och vård (SOSUV) identifierar brister i 

samverkan, prioriterar och åtgärdar gemensamt dessa för att 

förstärka förmågan att hantera fredstida krissituationer och höjd 

beredskap inom området skydd, undsättning och vård. 

 

Teknisk infrastruktur (SOTI) ska verka för att identifiera och 

analysera brister och sårbarheter inom teknisk infrastruktur, 

initiera åtgärder samt stödja och samverka med samhällets 

aktörer.  

 

Transporter (SOTP) arbetar förebyggande genom 

kunskapsuppbyggnad, planering och samverkan för att bidra till 

att upprätthålla samhällsviktig transportverksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kustbevakningen 

Migrationsverket 

MSB 

Polismyndigheten 

Sjöfartsverket 

SMHI  

Socialstyrelsen 

Transportstyrelsen 

Tullverket 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elsäkerhetsverket  

Energimyndigheten 

Fortifikationsverket 

Försvarets radioanstalt   

Livsmedelsverket 

MSB 

Post- och telestyrelsen 

Svenska kraftnät 

 

 

 

 

 

 

 

Energimyndigheten 

LFV 

MSB 

Sjöfartsverket  

Trafikverket  

Transportstyrelsen  
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