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SAMORDNING OCH INSAT S

Inventera och mäkla resurser
MSB:s stöd så att samhällets resurser kan användas effektivt
Vid en störning eller kris är det viktigt att samhällets
resurser används på ett klokt sätt. Det ingår i MSB:s
samordningsuppdrag att stödja samhällets aktörer så
att resurserna, ur ett helhetsperspektiv, används så
effektivt som möjligt. Det kan gälla både materiel, till
exempel tält eller översvämningsbarriärer, eller
kompetens i form av expertis och personal.
När resurserna tar slut
En kommun eller länsstyrelse kan ha behov som inte går att lösa i
lokal/regional samverkan. Det kan bero på att resurserna eller
kompetensen tar slut, eller att man behöver hjälp i en fråga som rör
flera delar av samhället. Det handlar i första hand om statliga
resurser som redan finns tillgängliga, men kan också beröra privata
och frivilliga resurser.

När regionala resurser är uttömda


myndigheter är uttömda. MSB vänder sig då främst till
länsstyrelser och centrala myndigheter.
Mäklarrollen kan också aktiveras när det finns behov av
högspecialiserade resurser/experter, där tillgången nationellt
vanligen är mycket begränsad.


Dessutom kan enskild aktör uppleva någon form av störning eller
påfrestning som gör att den har behov av extra resurser.

Stödet inom inventering och mäkling av resurser och expertis bygger
på att lokal och regional samverkan har skett, oavsett om det är en
räddningsinsats eller inte.

1

MSB kan stödja på tre nivåer
MSB kan hjälpa till, ibland refereras det till att vi ”mäklar resurser”. Vi
gör det på tre nivåer.
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Checklista för Länsstyrelser och
kommuner innan begäran om stöd
från MSB
Checklistan hjälper er att ta reda på
om det finns ytterligare möjligheter
att optimera resursanvändningen
innan frågan ställs till MSB.
Använd checklistan för två syften:
• snabbt kartlägga vilka
resurshållare som tillfrågats både
inom och utom egen
organisation, lokalt och regionalt,
• planera för att göra en tydlig
förfrågan till rätt resurshållare.

MSB agerar resursmäklare när regionalt tillgängliga
resurser/experter eller resurssamverkan mellan centrala



Är alla resurser uttömda?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är myndigheter och kommuner skyldiga
att delta med personal och egendom i räddningsinsats på anmodan av
räddningsledaren, förutsatt att det finns lämpliga resurser och att ett
deltagande inte allvarligt hindrar dess vanliga verksamhet.

Checklista
Har vi frågat:
Inom egen kommun
• annan förvaltning
• företag
• frivilliga organisationer
• övriga
Inom länet
• angränsande kommuner
• alla kommuner i länet
• landsting/regioner
• företag
• frivilliga organisationer
• centrala myndigheter i länet
• militärregionen
• övriga
Mellan län
• angränsande län
• län som ligger längre bort och
inte är berörda, eller län med
liknande förutsättningar
• militärregionen
• övriga

Vilken form av stöd från MSB som är lämplig beror på hur behovet
ser ut och vilken effekt som ska uppnås.


MSB som resurshållare

Det kan handla om att ge råd i hur frågan kan hanteras,
till exempel genom att stötta med kunskaper och



Förutom att bistå med att
inveterna och mäkla resurser så
är MSB samtidigt resurshållare
för nationella
förstärkningsresurser inom
områdena oljeskydd,
skogsbrand, farliga ämnen och
översvämning, samt ansvarar
för Svenska nationella
ambulansflyget.
https://www.msb.se/forstarknin
gsresurser



MSB har också en urban sök och
räddningsstyrka som är en
avancerad resurs för att söka
efter och rädda människor i
kollapsade konstruktioner.
https://www.msb.se/SWIFTUSAR
Utöver detta har MSB möjlighet
att stödja när aktörer tar emot
internationellt stöd sk.
värdlandsstöd.
https://www.msb.se/vardlandss
tod

erfarenheter om vilken aktör som kan ha resursereller
genom att bidra med kompetens kring hur ett behov kan
lösas.


Det kan också handla om att sätta den behövande
organisationen i kontakt med någon som har önskade
resurser, t .ex. genom stöd med bilaterala kontakter eller
genom att arrangera samverkanskonferenser där berörda
aktörer kan få tillfälle att förmedla och möta behov.



Om frågan är mer komplex kan MSB också ge ett bredare
helhetsstöd. Till exempel genom råd och förmedling av
kontakter, men också att koppla ihop de extra resurserna
med stöd från MSB:s egen operativa verksamhet. Det kan
då handla om expertis och/eller materiel inom vissa



områden som hämtas från MSB eller ur vår personalpool. I
dessa fall fastställs finansieringen i samband med
utformningen av stödet, då det skiljer sig åt i olika
situationer.

Dessa resurser efterfrågas från MSB
när regionala och lokala resurser är
uttömda. Förfrågan görs till MSB TiB.

Förfrågan görs via MSB:s TiB

Vad bör en förfrågan innehålla?

Förfrågningar om mäkling av resurser görs av Länsstyrelserna via

För att det ska vara enkelt att stödja
en aktör med resursbehov så
behöver förfrågan vara precist
förmulerad och innehålla minst
följande delar:

MSB:s tjänsteman i beredskap, TiB: 054-150 150 eller tib@msb.se.
Kommunerna vänder sig till sin länsstyrelse som samordnar
förfrågningar från hela länet.








Kort problembeskrivning
Vad som efterfrågas (förmedling
av kontakt, kompetens, materiel,
personal)
Var behövs resursen
När behövs resursen (början och
slut)
Kontaktuppgifter och
kontaktperson
Redogörelse för vilka åtgärder
som vidtagits för att hitta andra
resurser

Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Tfn: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00
registrator@msb.se
www.msb.se

Kontakt:
MSB tjänsteman i bereskap (TiB)
Tfn: 054- 150 150
tib@msb.se

