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Förord
Det säkerhetspolitiska läget i världen har präglat styrningen av MSB år 2017.
Planering av totalförsvaret
MSB har tillsammans med Försvarsmakten främjat och påbörjat utvecklingen av en sammanhängande planering av totalförsvaret. MSB och
Försvarsmakten har gemensamt analyserat och till regeringen redovisat
Försvarsmaktens behov av stöd, haft samverkansmöten på ledningsoch verksamhetsnivå, genomfört utbildningar kring totalförsvar och
säkerhetsskydd och informerat brett om den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Försvarsmakten och MSB har för de bevakningsansvariga
myndigheternas chefer haft två gemensamma planeringsdagar under året.
Erfarenheterna av försvarsmaktsövningen Aurora17 har tagits tillvara
i planeringen av SAMÖ18 och NISÖ18. Planeringen av Totalförsvarsövningen TFÖ2020 har påbörjats.
Rapporten ”Befolkningsskyddets förmåga och anpassning till nutida förhållanden” lämnades i september till regeringen. Där konstaterar MSB att
befolkningsskyddet inte är tillräckligt inför ett väpnat angrepp och att
det kommer att krävas resurser för omfattande åtgärder under lång tid.
I juni 2017 meddelades anställda i MSB om sin krigsplacering och alla
medarbetare har fått grundläggande utbildning om totalförsvaret.
Kommuner, landsting och regioner
MSB och Sveriges Kommuner Landsting, SKL, har samarbetat 2017 för
att enkelt och konkret lyfta fram behov och åtgärder som kan stärka
beredskapen i kommuner och landsting. De ekonomiska medel som finns
tillgängliga för 2018 är cirka 400 mnkr för kommunerna, och 60 mnkr
till landstingen.
Under 2017 har MSB samarbetat med Länsstyrelsen i Gotlands län och
Region Gotland inom områdena samverkan och ledning, planering, övning,
informationssäkerhet och kontinuitetshantering samt ledningsplatser.
Valet 2018
Till stöd för de myndigheter som ansvarar för valet har MSB tagit fram
en förberedande lägesbild, utbildat Valmyndigheten, länsstyrelser och
kommuner för att medvetandegöra om att omvärldsläget ställer högre
krav på säkerhet. MSB har skapat forum för samordning mellan berörda
aktörer inför och under valet. Utöver det har medel tilldelats ur krisberedskapsanslaget för att utveckla och stärka den tekniska säkerheten.
MSB har fört dialog med representanter för medieföretag och sociala
medieplattformar för att stärka samhällets motståndskraft med särskild
inriktning mot informationspåverkan.
Informations- och cybersäkerhet
Trots att MSB tillsammans med en rad andra myndigheter sedan länge
bedriver ett brett utbildnings- och informationsarbete med webbplatsen
informationssäkerhet.se som plattform finns det fortfarande behov av att
stödja ett grundläggande informationssäkerhetsarbete. MSB:s förmåga
att skapa en lägesbild inom cybersäkerhetsområdet har stärkts bl.a. genom
den obligatoriska rapporteringsskyldigheten av allvarliga IT-incidenter för
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statliga myndigheter. Tre cyberattacker påverkade samhällsviktig verksamhet i hela världen; Cloud Hopper som kan ha samlat in data under flera år,
och de två attackerna av ransomware, (utpressningsvirus) WannaCry och
Petya. (MSB:s operativa hantering av dessa attacker beskrivs på sid 50).
Regeringen har anvisat ytterligare medel och cyber-och informationssäkerhetsfrågor organiseras från och med år 2018 som en egen avdelning i MSB.
Säkra kommunikationer
MSB har tillhandahållit Rakelsystemet och antalet abonnemang har
under 2017 ökat till 72 000. Stor kraft har lagts på att driva utvecklingen
mot en mobil bredbandslösning för Rakelanvändare. MSB och Trafikverket
har redovisat ett regeringsuppdrag med förslag att Trafikverket ska ges
i uppdrag att tillhanda hålla en sådan lösning. Parallellt har frågan om
andra och kompletterande säkra kommunikationer med kryptografiska
funktioner också utvecklats för leverans under 2018.
Operativ verksamhet
MSB:s grundförmåga för att stödja aktörer vid händelser har stärkts, och
hanteras ofta inom ordinarie strukturer. Även länsstyrelserna förmåga
att utöva sitt geografiska områdesansvar har stärkts. Vid terrorattentatet
den 7 april 2017 arbetade MSB operativt med framför allt kriskommunikation, lägesbild och samordning. Syftet var att verka trygghetsskapande
och driva en effektiv aktörsgemensam hantering. Bedömningen är att de
förberedda budskap om källkritik och ”så beter du dig i sociala medier”
som MSB förmedlade i samband med händelsen bidrog positivt till förtroendet för det offentliga.
Arbetet med informationspåverkan har under året utvecklats som en
löpande operativ uppgift, integrerad i arbetet med samlade lägesbilder,
koordinerat beslutsfattande och samlad kommunikation med allmänhet
och medier.
Antalet humanitära insatser har minskat något under året, men flera av
de insatser som pågått under året har varit större insatser. En av myndighetens hittills största humanitära insatser gjordes under 2017 till stöd för
responsarbetet på grund av den humanitära krisen i nordöstra Nigeria.
Räddningstjänst
För att säkra kompetens inom den kommunala räddningstjänsten har MSB
tagit fram en ny grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap
(GRIB), som ska anordnas på åtta platser i landet. För att stödja räddningstjänsterna och harmonisera arbetsmetoderna i landet har MSB tillsammans
med aktörerna under året påbörjat ett långsiktigt arbete att ta fram vägledningar. Den första som publicerades ger riktlinjer för hur polis, ambulans
och räddningstjänst gemensamt ska agera vid olyckor på väg.
Tack till samverkande aktörer vars medverkan varit en förutsättning
för att göra den positiva förmågeförflyttningen för samhällsskydd och
beredskap! Ett särskilt tack till alla medarbetare på MSB som möjliggjort
förflyttningen.
Stockholm 20 februari 2018

Nils Svartz
Vikarierande generaldirektör
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MSB har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och
hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra
aktörer – kommuner, landsting, myndigheter, organisationer och företag,
nationellt och i andra länder. När en allvarlig olycka eller kris inträffar
ger MSB stöd till de som är ansvariga och driver den aktörsgemensamma
hanteringen. Det operativa arbetet med att hantera samhällsstörningar
bör ske sammanhållet i hela hotskalan, från fredstida kriser till krigsfara
och krig. MSB utgår därför från att myndigheten har samma operativa
roll i hela hotskalan, även under höjd beredskap. MSB har viktiga uppgifter inom civilt försvar. MSB ska också se till att samhället lär sig av
det som inträffat. Myndigheten har även ett brett uppdrag inom EU- och
internationellt samarbete.

Verksamhetsindelning
Baserat på myndighetens instruktion är MSB:s verksamhet indelad enligt
nedan, vilket även är grunden för redovisningen i årsredovisningen.

Samhällets förmåga att förebygga olyckor, kriser och krig
Brand- och olycksförebyggande arbete
MSB:s arbete inom det brand- och olycksförebyggande området bidrar till
att minska antalet bränder och olyckor med konsekvenser för liv, hälsa,
egendom och miljö. I arbetet ingår även att på olika sätt stödja aktörer
att förbereda sig för de utmaningar som ett förändrat klimat kan föra
med sig, nationellt såväl som internationellt. Läs mer om våra resultat för
2017 på sidan 17.
Kontinuitet i samhällsviktig verksamhet
Skydd av samhällsviktig verksamhet är viktigt för att samhället ska
fungera i fred och för att viktiga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas under höjd beredskap. MSB:s arbete inom området bidrar till att
samhällsviktig verksamhet kan motstå och återhämta sig från störningar
inklusive väpnat angrepp. Läs mer om våra resultat för 2017 på sidan 28.
Hantera farliga ämnen
MSB:s arbete inom området bidrar till att antalet olyckor med farliga
ämnen är fortsatt lågt och att möjligheterna för att tillverka explosiva
ämnen i hemmiljö är kraftigt begränsade. MSB utfärdar föreskrifter,
följer upp att lagar och regler följs samt sprider information som bidrar
till en säkrare hantering av farliga ämnen. Läs mer om våra resultat för
2017 på sidan 31.
Hantera information säkert
MSB främjar ett systematiskt långsiktigt arbete med informationssäkerhet
på alla nivåer i samhället. I det ingår att verka för att informationssäkerhet blir en integrerad del i arbetet med att skapa kontinuitet i samhällsviktig verksamhet. Läs mer om våra resultat för 2017 på sidan 34.
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Samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och krig
Genomföra räddningsinsatser
MSB:s arbete inom området bidrar till att räddningsinsatser bedrivs mer
effektivt och att konsekvenserna för liv, hälsa, egendom och miljö begränsas.
I arbetet ingår att ta fram kvalitetssäkrade metoder och teknik som kan
användas vid räddningsinsatser men också att verka för att ansvariga
aktörer samutnyttjar sina resurser. Läs mer om våra resultat för 2017 på
sidan 39.
Agera samordnat vid händelser
MSB:s arbete bidrar till att berörda aktörer agerar samordnat så att
samhällets samlade resurser används effektivt och konsekvenserna av
händelser begränsas. I arbetet ingår både att förbereda aktörerna på att
hantera händelser och att stödja aktörerna när händelser väl inträffat.
Läs mer om våra resultat för 2017 på sidan 50.
Stödja Försvarsmakten vid höjd beredskap
MSB:s arbete inom området bidrar till att civila aktörer snabbt, samordnat
och effektivt kan stödja Försvarsmakten vid höjd beredskap. I detta ingår att
vara pådrivande för att samhällets aktörer planerar för att möta Försvarsmaktens behov. Läs mer om våra resultat för 2017 på sidan 73.

Generell utveckling av samhällsskydd och beredskap
MSB:s arbete inom området bidrar till att skapa en ökad systematik i
arbetet med samhällsskydd och beredskap och att ge en samlad bild av
risker och sårbarheter i samhället som underlag för beslut om åtgärder.
MSB utvecklar även former för samverkan mellan ansvariga aktörer.
Läs mer om våra resultat för 2017 på sidan 77.
Prestationstyper
MSB påverkar förmåga inom samhällsskydd och beredskap genom lagar
och regler, ekonomiska styrmedel och kunskapsstyrning. De förmågor
som verksamheten redovisas i är uppdelad i följande prestationstyper:
-- författningsarbete
-- tillståndsgivning
-- tillsyn
-- bidragsgivning
-- utbildning
-- övning
-- metod- och teknikstöd

-- beslutsunderlag och kunskapsförmedling
-- samordning
-- insatser och incidenthantering
-- förberedelse för MSB:s operativa
arbete
-- stödjande och styrande arbete

Under respektive förmåga redovisas väsentlig verksamhet uppdelad på
dessa ovanstående prestationstyper. I vissa fall där verksamhet är uppdelad på flera förmågor och prestationstyper redovisas den samlat för
att underlätta för läsaren.
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Kostnader och intäkter för övergripande förmågor
och prestationstyper
MSB:s totala kostnader (inklusive transfereringar) uppgår till cirka
3 miljarder per år och finansieras huvudsakligen med anslag.

Intäkter 2017

Kostnader 2017

Bidrag Bidrag
Personalkostnader
Personalkostnader
Anslag Anslag

Lokalkostnader
Lokalkostnader

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter

Övriga driftsÖvriga driftskostnader
kostnader

Bidrag och
Bidrag och
finansiella
finansiella
intäkter intäkter

Myndighetens verksamhet finansieras till
75 procent med anslag (75 procent 2016) och
24 procent med avgiftsintäkter (24 procent
2016). Övriga intäkter avser intäkter av bidrag
och finansiella intäkter vilka svarar för 1 procent
av de totala intäkterna.

Avskrivningar
Avskrivningar

Kostnader och transfereringar består till
36 procent av bidrag som betalas ut till andra
aktörer (34 procent 2016), 26 procent till
personalkostnader (27 procent 2016),
22 procent övriga driftkostnader (23 procent
2016), 5 procent i lokalkostnader (6 procent
2016) och 11 procent avser avskrivningar
(10 procent 2016).

Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
ska verksamhetens totala kostnader och intäkter fördelas enligt en indelning som myndigheten bestämmer, om inte regeringen beslutat annat.
Intäkterna ska specificeras på intäkter av anslag och övriga intäkter.
MSB har sedan tidigare valt att särredovisa intäkter från avgiftsbelagd
verksamhet. Transfereringar särredovisas både på intäkts- och kostnadssidan. I förekommande fall särredovisas även uppbörd (redovisning mot
inkomsttitel). Utifrån verksamhetens indelning fördelar sig kostnaderna
och intäkterna enligt tabellen nedan.
Kostnader och intäkter inklusive myndighetsgemensamma kostnader och
intäkter redovisas samlat i tabellen. De myndighetsgemensamma kostnaderna har fördelats till respektive förmåga i proportion till dess andel
av de totala kostnaderna. Beräkningen har gjorts utifrån verksamhetens
kostnader exklusive transfereringar (produktionskostnad). Motsvarande
gäller för de myndighetsgemensamma intäkterna. Samma princip för fördelning av myndighetsgemensamma kostnader gäller även för kostnader
per prestationstyp.
MSB:s totala kostnader har ökat med drygt 300 mnkr jämfört med 2016.
En stor del av ökningen kan hänföras till verksamhet där MSB lämnar
bidrag (transfereringar). Från 2017 har tilldelade medel för anslag 2:2 ap.2
Förebyggande åtgärder mot jordskred m.m. höjts från 24 850 tkr till 74
850 tkr vilket förklarar ökningen av transfereringar inom Förmåga att
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förebygga olyckor, kriser och krig. Den högre anslagsnivån har medfört
att MSB har kunnat bevilja ansökningar från kommuner som legat
vilande på grund av att ansökningar överstigit tidigare beviljade medel.
Under året har 60 mnkr tillförts anslag 2:4 ap.5 Krisberedskap. Medlen
har fördelats till kommuner och landsting för arbetet med civilt försvar.
Anslaget har också tillförts 6 mnkr för uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer gällande information till allmänheten. Detta förklarar till
del ökningen av transfereringar inom Stöd till förmågeutveckling.
Satsningar har gjorts för att stärka förmågan inom främst informationspåverkan, informationssäkerhet och arbetet med civilt försvar vilket
har gett ett högre anslagsutfall både för anslag 2:6 ap.1 Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och 2:4 ap.5 Krisberedskap inom alla förmågor. Ökad omsättning vad avser MSB:s internationella insatsverksamhet påverkar utfallet både inom Förmåga att förebygga olyckor, kriser
och krig och Förmåga att hantera olyckor, kriser och krig. Ökad omsättning avseende Rakel påverkar utfallet inom Förmåga att hantera olyckor,
kriser och krig.
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Totala kostnader och intäkter
Belopp i tkr

2017

Övergripande förmåga
Intäkter anslag
Intäkter uppdragsverksamhet
Förmåga att
förebygga olyckor, Övriga intäkter
kriser och krig
Summa verksamhetsutfall

Förmåga att
hantera olyckor,
kriser och krig

Intäkter

Kostnader

Intäkter

2015

Kostnader

Intäkter

235 382

218 923

252 015

16 415

12 886

18 670

4 594

3 440

5 708

Kostnader

256 391

276 156

235 249

252 060

276 393

296 182

Transfereringar

180 651

180 651

143 354

143 354

132 081

132 081

Intäkter anslag

831 161

775 317

812 136

Intäkter uppdragsverksamhet

697 128

632 781

641 754

13 505

20 840

24 821

Övriga intäkter
Summa verksamhetsutfall

1 541 794

Uppbörd

Stöd till
förmågeutvecklingen

2016

1 592 461

1 428 938

1 460 146

1 478 711

1 501 289

-

-

-

82 736

82 736

148 525

143 805

143 581

147 176

142 793

Transfereringar

148 525

Intäkter anslag

130 745

148 559

113 534

Intäkter uppdragsverksamhet

28 836

29 256

25 436

7 327

1 816

8 384

Övriga intäkter
Summa verksamhetsutfall

166 908

167 249

179 631

172 503

147 354

135 764

Transfereringar

806 933

810 872

700 645

692 625

653 363

653 363

3 101 202

3 175 914

2 831 622

2 864 269

2 917 814

2 944 208

Totala intäkter och kostnader
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Totala kostnader fördelade per prestationstyp
Prestationstyp

2017 (tkr)

2016 (tkr)

2015 (tkr)

19 086

18 620

20 134

5 181

5 258

10 498

18 771

18 634

21 503

1 070 394

883 763

841 664

296 098

268 260

258 237

32 482

27 691

25 353

Metod- och teknikstöd

780 707

717 345

707 359

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling

325 184

334 760

341 574

Samordning

122 718

132 154

106 657

Insatser och incidenthantering

191 428

169 043

235 670

Förberedelse till MSB:s operativa arbete

248 235

226 112

230 082

65 632

62 630

62 742

-

-

82 736

3 175 914

2 864 269

2 944 208

Författningsarbete
Tillståndsgivning
Tillsyn
Bidragsgivning
Utbildning
Övning

Stödjande och styrande arbete
Uppbörd
Totala kostnader

Ökningen för bidragsgivning beror på medel MSB fick för kommuners
och landstings arbete med civilt försvar och till frivilliga försvarsorganisationer för en informationssatsning till allmänheten. Ökningen för
metod- och teknikstöd kan härledas till ökad omsättning avseende Rakel.
Ökad omsättning i den internationella insatsverksamheten har påverkat
utfallet vad avser insatser och incidenthantering. Återanskaffning av
nationella förstärkningsresurser påverkar utfallet för Förberedelse till
MSB:s operativa arbete.
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Läsanvisning
MSB har ett antal återrapporteringskrav enligt sitt regleringsbrev som
ska redovisas i årsredovisningen. MSB har även ett uppdrag avseende
miljömålen som ska redovisas i årsredovisningen. Nedan framgår var de
redovisas i årsredovisningen.
Återrapportering enligt MSB:s regleringsbrev

Sida

Regleringsbrevsuppdrag 1
Ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten

83

Regleringsbrevsuppdrag 2
Stöd till bevakningsansvariga myndigheter

67

Regleringsbrevsuppdrag 3
Informationspåverkan

68

Regleringsbrevsuppdrag 4
Effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande arbete

23

Övrig återrapportering nr 8
Användning och effekt av medlen från anslag 1:10 Klimatanpassning

26

Övrig återrapportering nr 9
Användning och effekt av medlen enligt villkor 6 för anslag 2:6 MSB

71

Regeringsuppdrag
Genomförande av handlingsplan för MSB:s miljöarbete

88

I avsnittet Särskild återrapportering ingår övriga återrapporteringskrav
i enlighet med särskilda regeringsbeslut, förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag m.m.
MSB ska i egenskap av bevakningsansvarig myndighet tillsammans med
redovisningen av övergripande åtgärder som myndigheten vidtagit för att
bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete redovisa det som anges
inom ramen för uppdraget om planeringsanvisningar för det civila försvaret. Denna redovisning lämnas separat, samtidigt som årsredovisningen.
Flera åtgärder och effekter med anledning av planeringen för höjd beredskap redovisas även i årsredovisningen. Redovisningen görs då under de
förmågor som de aktuella åtgärderna huvudsakligen bidrar till.
MSB har i enlighet med 3 kap. 1 §, förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisat individbaserad statistik uppdelat
på kön, där det varit möjligt.

Förebygga olyckor,
kriser och krig

Förebygga olyckor, kriser och krig
I MSB:s uppgift ingår att stödja samhället och enskilda i arbetet med att
förebygga och förhindra olyckor, kriser inklusive krig samt att driva på
för att förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder genomförs.
MSB ska enligt myndighetens instruktion även kunna stödja biståndsinsatser som avser att stärka katastrofberedskap i andra länder.

Brand- och olycksförebyggande arbete
MSB ska enligt sin instruktion samordna och utveckla verksamheten när
det gäller olycks- och skadeförebyggande åtgärder (3 §). MSB:s brand- och
olycksförebyggande arbete omfattar tillsynsarbete inom ramen för lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), och arbete med att stärka enskildas
ansvarstagande. Arbetet omfattar även att lämna bidrag till åtgärder för
att förebygga naturolyckor och till ideella organisationer för kursverksamhet samt framtagande av statistik och analyser inom området.
Inom det brand- och olycksförebyggande arbetet har MSB valt att redovisa resultat för prestationstyperna beslutsunderlag och kunskapsförmedling, tillsyn, förberedelse till MSB:s operativa arbete och bidragsgivning.

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling
Brandskydd
MSB arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra organisationer för att uppnå visionen i den nationella strategin för att stärka
brandskyddet – Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till
följd av brand. Samarbetet bidrar till aktörernas möjlighet att fatta beslut
om relevanta åtgärder inom det brand- och olycksförebyggande arbetet.
Inom ramen för informationssatsningen Aktiv mot brand (ett samarbete
mellan för närvarande drygt 200 organisationer) har MSB genomfört sju
seminarier om arbetssätt för att förebygga brand i bostäder, där olika
kommuner delade med sig av sina erfarenheter som inspirerande exempel.
Ett webbverktyg som stöd för de, som arbetar med att informera om brandskydd genom hembesök hos privatpersoner har tagits fram. Verktyget
gör det lättare att följa upp hur många besök som genomförs i landet och
erbjuder informationsmaterial och filmer som kan användas vid besöken.
För att uppmärksamma att de flesta bränder i våra hem startar i köket
har tio olika filmer med kocken Edin Dzemat tagits fram. I filmerna
bjuder Edin både på recept och viktiga tips om hur man skyddar sig mot
brand. Målgruppen för satsningen är allmänheten och under de två kampanjperioderna annonserades på Facebook och Instagram – annonserna
har visats över 2,5 miljoner gånger. Unga vuxna är en prioriterad målgrupp när antalet hushåll som har en fungerande brandvarnare ska öka.
Den kampanjfilm som tagits fram med komikern Emma Knyckare har
haft över 1 miljon visningar på Facebook och Instagram. Sms-prenumeranter till tjänsten skyddadigmotbrand.se har ökat från 17 000 till 20 000.
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Den årliga Förebyggandekonferensen är en arena för erfarenhetsutbyte
för de som arbetar med brandförebyggande frågor i kommunerna. Årets
upplaga samlade cirka 400 deltagare och genomfördes den 29–30 mars
2017, för första gången tillsammans med Brandskyddsföreningen och
Föreningen Sveriges Brandbefäl. Den behandlade särskilt frågor om
brandskydd i byggprocessen och i boendemiljöer.
En vägledning om räddningstjänstens roll i bygglovsprocessen har tagits
fram tillsammans med Boverket som tydliggör när och hur brandskyddsfrågor ska hanteras i samband med att en byggnad uppförs eller byggs
om. Vägledningen bedöms bidra till att byggnadsnämnden och räddningstjänsten kan hantera brandskyddsfrågor effektivare tillsammans.
För att öka kunskapen om bränder i bostadsmiljö finansierar MSB
forskningsprojekt. Den kunskap som genererats från projekten handlar
bland annat om att identifiera de som drabbas av brand, de som inte kan
hantera en brandsituation och de som riskerar att omkomma vid brand.
Resultatet används i det fortsatta arbetet med att förebygga bränder i
bostäder, bland annat genom individanpassat brandskydd och riktade
kommunikationsinsatser.
För att kunna fatta beslut om relevanta åtgärder inom det brand- och
olycksförebyggande området behöver berörda myndigheter, kommuner
och andra organisationer kunskap om de utmaningar de står inför. Som
ett av flera beslutsunderlag tar MSB varje år fram statistik och analyser
kring omkomna i bränder.
Bränder
Antal omkomna i brand per år uppdelat på kvinnor och män 2008–2017
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*Siffrorna för 2016–2017 är preliminära.
Källa: IDA (informationssystemet för statistik och analys).
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Under perioden 2008–2017 har det i medeltal omkommit 109 personer
per år, varav 39 kvinnor och 70 män*. Av dessa har ungefär åttio procent
omkommit vid en brand i bostaden. De flesta som omkommer är i åldersklasserna 45 till 64 år samt 65 till 79 år. Det syns också en ökad risk för
personer över 80 år. Under 2017 omkom enligt preliminära siffror 113
personer i brand i bostaden, varav 43 kvinnor och 66 män samt 4 personer
med ännu okänt kön. Tidigare år har inhämtade uppgifter visat att
vanligaste kända orsaken till brand i bostaden är rökning som står för en
tredjedel av fallen. Inget visar på förändring 2017.
Naturolyckor
MSB är enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker ansvarig för
genomförandet av översvämningsdirektivet. Under året har analyser av
översvämningar från vattendrag och vissa större sjöar har kompletterats
med översyn av risker för kustöversvämningar. Totalt bedöms 25 områden
i Sverige ha betydande översvämningsrisk. Denna kunskap kan bidra till
att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar och värnar på
så sätt om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. I MSB:s översvämningsportal visas samtliga översvämningskarteringar som MSB tagit fram för vattendrag och kust.
Översvämningsdirektivets tre steg

Steg
1
Områden

Rapportering till
EU-kommissionen

Ansvar:
MSB
2016

2017
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Steg
3

Riskhanteringsplaner

Ansvar:
Länsstyrelserna
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Steg

Steg
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2A

2B

Ansvar:
Ansvar:
MSB Länsstyrelserna

Steg 1, 2016–2017

Steg 2, 2018–2019
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Geografiska områden där
betydande översvämningsrisk finns eller kan förväntas
uppstå identifieras.

MSB framställer hotkartor
över översvämningshotade
områden och länsstyrelserna
framställer riskkartor.

Riskhanteringsplaner tas
fram för de identifierade
områdena.
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MSB är av regeringen utsedd till nationell kontaktpunkt för FN:s ramverk
om katastrofriskreducering Sendairamverket. Under 2017 har myndigheten arbetat med att ta fram utvecklingsmål och åtgärder för att fullfölja Sveriges åtaganden enligt ramverket. Därtill har MSB arbetat med
att främja och samordna övergripande katastrofriskreduceringsarbete
som genomförs av andra aktörer i Sverige.
Stärka den enskildas förmåga
Den 8–14 maj genomförde MSB för första gången den nationella kampanjen
Krisberedskapsveckan. Målet med kampanjen är att få fler människor att
reflektera över hur man kan klara en besvärlig vardag vid en samhällskris, att fler skaffar sig en hemberedskap och att den lokala riskkommunikationen utvecklas. Inför kampanjen tog MSB fram ett gemensamt
kampanjmaterial med huvudbudskapet Vad skulle du göra om din vardag
vändes upp och ner? Bland annat har fyra korta instruktionsfilmer om
hemberedskap producerats med armbryterskan Heidi Andersson. Kommunerna är huvudaktörer i kampanjen och genomförde olika aktiviteter
för att kommunicera hot, risker och beredskap med kommuninvånarna.
Cirka 80 procent av Sveriges kommuner deltog i någon form i kampanjen.
Kampanjen fick bra genomslag i media och utvärderingen av kampanjens
effekt på allmänheten som genomfördes veckan efter visade att 56 procent
av de tillfrågade hade sett kampanjen och reflekterat, planerar eller har
agerat som en följd av den. En referensgrupp med representanter för ett
antal kommuner och länsstyrelser samt frivilliga försvarsorganisationer
har också etablerats.
Som ett stöd till kommunerna tog MSB fram en utvecklad guide för
kommuners riskkommunikation som nu även innehåller information
om höjd beredskap.
Utgångspunkten i ett demokratiskt samhälle är att kriskommunikationen
vid olika händelser ska vara korrekt så att medborgarna kan lita på vad
som förmedlas. MSB finansierar forskningssatsningen ”Kriskommunikation och
förtroende i det multipublika samhället” vars övergripande syfte är att studera
hur olika gruppers förtroende för samhället påverkar kriskommunikationen, och vice versa. Projektet är på fem år och genomförs av Göteborgs
universitet.
Katastrofriskreducering
MSB bidrar till att minska andra länders sårbarhet för kriser och katastrofer. Under 2017 genomförde MSB 18 insatser i 18 länder. Insatserna
av vilka flertalet fortsätter in i 2018, har bidragit till ökad motståndskraft
i samhällen och länder genom att stärka ansvariga aktörers kapacitet,
att identifiera och analysera risker, agera samordnat och leda effektivt
i krissituationer. Insatserna bidrar också till att stärka responsaktörer
att agera på ett effektivt och ändamålsenligt vis. Nedan redovisas MSB
verksamhet och resultat från några av de 18 insatser som genomförts
under året.
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Insatstyp
Stärkande av katastrofberedskap

Insatser 2017

Insatser 2016

Insatser 2015

18

15

20

Tabell: Antal insatser för att stärka katastrofberedskap internationellt.

MSB har sedan hösten 2014 stöttat den kurdiska regionala regeringen
i Irak (KRG) att instifta och kapacitetsstärka dess krissamordningsmyndighet Joint Crisis Coordination Centre (JCC). JCC är den myndighet
som har mandat att vara KRG:s krissamordnande aktör. Behoven av
en samordnande aktör i regionen är stora, både för intern samordning
och koordinering med FN och andra humanitära aktörer. Nuvarande
insats pågår under perioden 2017–2018 och består av flera delar. Ett
utbildningsprogram har genomförts inom områdena: insamling och
bearbetning av information, risk- och sårbarhetsanalyser och aktörssamordning. En expert på jämställdhetsfrågor har ingått, för att bistå med
grundläggande utbildning och säkerställa att jämställdhetsperspektivet
genomsyrar MSB:s stöd. En senior rådgivare har knutits till JCC för stöd
inom organisationsutveckling och ledarskap avseende krishantering
och krisberedskap. Insatsen innebär att MSB använder egen personal,
kunskap och erfarenhet för att stödja och utveckla en ”systermyndighet”
med liknande roll och mandat, i sin egen kontext.
MSB:s stöd i FN:s livsmedelsprogram (WFP) i Kenya, har bidragit till
genomförandet av en miljöutredning för att finna betydande miljökonsekvenser, ta fram mål och handlingsplan för förbättringsåtgärder,
etablering av styr- och arbetsgrupp, samt utkast till sammanställning
av stödjande och styrande dokument för underhåll och ständig förbättring av miljöledningssystemet. Vidare har stödet inbegripit att ta fram
utbildningsmaterial, genomförande av utbildningar samt rådgivning i
fält. Sammantaget förväntas insatsen dels i resultera i att WFP Kenya
har ett etablerat miljöledningssystem färdigt att tas i drift och dels att
WFP Kenyas personal har ökat sin kunskap om verksamhetens relevanta
miljöaspekter och att de fått erfarenhet av att implementera och kommunicera systemet. MSB:s stöd till WFP avslutades den 31 december 2017.
Inom ramen för EU:s IPA-samarbete (Instrument for Pre-accession
Assistance) genomförs ett antal EU-finansierade insatser med det övergripande målet att minska sårbarheten för katastrofer i mottagarländerna;
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien
och Turkiet, samt att stärka ländernas arbete med krisberedskap och
krishantering.
MSB leder det treåriga projektet IPA DRAM (Disaster Risk Assessment
and Mapping) som påbörjades 2017. Den övergripande målsättningen
är att stärka mottagarländernas förmåga till katastrofriskhantering på
nationell, regional och EU-nivå. Projektet syftar till att bidra till att mottagarländerna utvecklar och stärker sina nationella system för katastrofskadedata och metoder för riskbedömning och kartering i linje med EU:s
och andra internationella organs regelverk och riktlinjer. Det ska också
bidra till en ökad integrering i den europeiska civilskyddsmekanismen.
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Inom projektet IPA FLOODS har MSB sedan 2015 tillsammans med THW1
ansvarat för utveckling, utbildning och övning av operativa rutiner för
utrustning för att hantera översvämningar. Projektet avslutades under
året och har stärkt nationell förmåga att hantera översvämningar i mottagarländerna Turkiet och västra Balkan. Projektet har också stärkt den
gemensamma regionala förmågan.
Mellan juli 2017 och juni 2018 har Sverige ordförandeskapet för Östersjörådet. Tillsammans med ett 30-tal andra myndigheter i Sverige, har
MSB regeringens uppdrag att bidra till genomförande av EU:s strategi för
Östersjöregionen. Under 2017 har MSB tillsammans med experter från
Kustbevakningen och European Maritime Safety Agency genomfört en
kurs för maritima experter.

Förberedelse till MSB:s operativa arbete
Att utveckla insatser för att stärka katastrofberedskapen innebär förhållandevis långa ledtider och kräver noggrann förberedelse. MSB har
under 2017 identifierat behov och utvecklat insatser i ett flertal länder
och regioner. MSB har dialoger med FN:s utvecklingsprogram (UNDP),
World Food Program och Sida. MSB har också genomfört rekognoseringsresor för att förbereda MSB:s operativa arbete och inför uppstart av nya
insatser inom området.
Tillsyn
MSB har under året genomfört fem tillsynsbesök för att följa upp länsstyrelsernas arbete med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
och har inom ramen för detta arbete identifierat vissa brister och förbättringsområden inom det förebyggande området. MSB:s slutsatser är
att länsstyrelserna på ett tydligare sätt behöver verka för att komma till
rätta med de brister som noterats i uppfyllnad av fristerna för brandskyddskontroll, kommunernas myndighetsutövning avseende tillsyn
och brandskyddskontroll samt kommunernas kompetens och personalförsörjning avseende tillsyn. MSB:s tillsyn har tydliggjort för berörda
länsstyrelser vilka utvecklingsbehov som finns i den statliga tillsynen
över kommunernas brandförebyggande arbete.
Bidragsgivning
Inom ramen för myndighetens arbete med naturolyckor har bidrag riktats
till kommuner för att inom bebyggda områden förebygga naturolyckor
och översvämningar där risken är särskilt stor.
År

Bidrag

Antal kommuner

2017

74 mnkr

19 kommuner och 20 projekt

2016

24 mnkr

10 kommuner och 12 projekt

2015

24 mnkr

16 kommuner

Tabell: Bidrag till kommuner.

1. Technisches Hilfswerk, MSB:s systermyndighet i Tyskland.
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Från 2017 har bidraget höjts från drygt 24 mnkr till drygt 74 mnkr.
Bidraget har fördelats till 19 kommuner för 20 olika projekt under
2017. Av anslaget har cirka 2,2 mnkr använts till att utföra åtgärder
som länsstyrelser har ansvar för. Några av projekten som har beviljats
bidrag under året är översvämningsskydd i centrala Karlstad, Arvika och
Göteborg, samt skredsäkring av en mottagningsstation som förser en
kommun med el. Ett skred där stationen skadas skulle orsaka ett mycket
långvarigt avbrott i elleveranserna.

Återrapportering nr 4 enligt regleringsbrevet
MSB ska, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, på en övergripande nivå
redovisa samhällets samlade förmåga att förebygga bränder och andra olyckor
samt samhällets samlade förmåga att bedriva effektiva räddningsinsatser.
MSB bedömer att förmågan att förebygga bränder och andra olyckor samt
att genomföra effektiva räddningsinsatser generellt sett är god men att
det finns vissa utvecklingsbehov.
En övergripande intention med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO) var att införa en målstyrning med lokal anpassning, stärka det
förebyggande arbetet, tydliggöra ansvarsförhållanden, öka tvärsektoriell
samverkan och samordning samt att öka lärande och systematisk förbättring. Tanken var att målstyrningen skulle kompletteras och följas
upp med tillsyn som ett viktigt verktyg för att nå målen.
MSB konstaterar att målstyrningen inom skydd mot olyckor behöver
utvecklas ytterligare. Det gäller framförallt systematiken i kommunernas
arbete i kombination med brister i den statliga tillsynen som sammantaget
bedöms bidragit till att målstyrningen inte fungerat enligt lagstiftarens
intentioner.
Samhällets förmåga att förebygga bränder och andra olyckor
MSB:s samlade bedömning är att förmågan i samhället att förebygga
bränder och andra olyckor har utvecklats positivt men att det finns
utvecklingsområden.
Arbetet med den nationella strategin för stärkt brandskydd för enskilda har
bidragit till att utveckla det förebyggande arbetet i kommunerna. Det är
dock nödvändigt att kommunerna i högre utsträckning arbetar systematiskt med att anpassa brandskyddet för särskilt riskutsatta individer.
De som omkommer i bränder är inte jämnt fördelade i befolkningen
utan det går att påvisa en kraftig överrepresentation för vissa grupper.
Exempelvis utgör personer över 65 år knappt 20 % av befolkningen men
de utgör ändå över 60 % av de omkomna vid bostadsbränder. Ett systematiskt arbete med individanpassat brandskydd skulle förutom att minska
antalet omkomna i bostadsbränder även skapa bättre förutsättningar för
en trygg vård i hemmiljö. Eftersom det är de personer inom kommunen
som kommer i kontakt med individerna som har möjlighet att upptäcka
en utsatthet och vidta åtgärder, anser MSB att det finns behov av att utreda
huruvida nuvarande lagstiftningar inom vård- och omsorgsområdet (bland
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annat Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag om stöd och service (1993:387)
till vissa funktionshindrade) inbegriper åtgärder för att skapa en trygg
miljö ur ett brandsäkerhetsperspektiv.
Kommunernas tillsyn över brandskyddet och brandskyddskontroll har
utvecklats positivt. MSB:s vägledning Kommunal tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor2 och de stödjande aktiviteter som genomförts i syfte att
implementera arbetsmetoden har bidragit till att stärka kommunerna i
att bedöma vad som är ett skäligt brandskydd. En ökad och mer spridd
användning av sanktionsmedel i kommunerna bidrar till att skapa ett
likvärdigt brandskydd i landets kommuner. Kommunernas arbete med
myndighetsutövning utvecklas kontinuerligt men det finns fortfarande
omotiverat stora skillnader i kommunernas arbetssätt vilket visar att
skyddet i landet som helhet inte är likvärdigt.
Risken att omkomma vid brand i vård- och omsorgsboenden är högre än
i andra boenden. Att svagheter i brandskyddet vid dessa boenden inte
fångas upp vid tillsyn är inte tillfredsställande. MSB menar i enlighet med
rapporten Rimligt brandskydd i olika boendemiljöer att föreskrifter om brandskydd i vård- och omsorgsboenden och andra behovsprövade boenden
skulle ge ökad tydlighet om kravnivån för brandskyddet både för ägare
och nyttjanderättshavare.
MSB anser att det finns svårigheter att påvisa eventuella brister i brandtekniska installationer, såsom t.ex. ventilation och sprinkler. MSB ser
därför att det finns behov av föreskrifter om kontroll av brandtekniska
installationer. Föreskrifter skulle underlätta tillsynsmyndighetens
arbete med att visa brister i vissa typer av installationer och tydliggöra
hur dessa ska underhållas för att funktionen ska upprätthållas över tid.
MSB:s bedömning är att det finns anledning att närmare föreskriva vilka
kontroller enskilda ska göra, för att anses ha förvissat sig om att installationen fungerar i händelse av brand.
I LSO finns krav på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Syftet var att
den skulle fungera som underlag för kommunens tillsyn över enskildas
brandskydd och var även tänkt att tydliggöra enskildas ansvar för brandskyddet. Vid en studie som genomförts under året har det framkommit
att redogörelsen i många fall anses betungande för den enskilde att upprätta och att den endast har ett begränsat värde som underlag i tillsynsverksamheten.3 Tidigare har redogörelsen bedömts bidra till att tydliggöra enskildas ansvar för brandskyddet men under senare år kan det inte
påvisas att den har förmått enskilda att ta större ansvar för sitt brandskydd eller att den haft konkret betydelse för brandskyddet. MSB:s bedömning är att kravet på skriftlig redogörelse hittills inte haft önskad effekt.

2. MSB, Kommunal tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, 2013.
3. Studie Karlstads Universitet, Den skriftliga redogörelsens funktion för brandskyddet
– en utvärdering, 2017.
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I syfte att utveckla och förbättra myndighetsövningen vid kontrollen av
eldstäder har fem kompetenshöjande seminarier genomförts. Målgruppen
för seminarierna är de som för kommunens räkning utför kontrollerna.
Seminarierna har behandlat bedömningar av skäligt brandskydd och
dokumentation i samband med kontrollen för att öka förståelsen för
kommuners och sotningsbranschens uppdrag och hur man förhåller
sig till lagstiftningen och verkar i systemet på bästa sätt. MSB bedömer
att rengöringen av fasta förbränningsanordningar (sotning) fungerar
tillfredsställande ur brandskyddssynpunkt. Antalet eldstadsrelaterade
bränder har minskat och tendensen är en nedåtgående trend. Möjligheten för en fastighetsägare att själv, eller med hjälp av annan, sota sin
egen förbränningsanordning har inte påverkat brandskyddet negativt.
Även om antalet eldstadsrelaterade bränder har minskat och reglerna om
egensotning har lett till ökad valfrihet för enskilda har det också i flera
kommuner skapat problem för det befintliga systemet för sotning i
kommunen och den av kommunen anlitade entreprenören.
Samhällets samlade förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser
MSB:s samlade bedömning är att aktörerna har svårare att hantera omfattande och komplexa händelser. Det finns vissa brister som behöver
åtgärdas. Samtidigt bedömer MSB den grundläggande förmågan att genomföra räddningsinsatser vid de vanligaste olyckstyperna brand i byggnad,
trafikolyckor, drunkning och utsläpp av farliga ämnen som god.
MSB bedömer att det finns en grundläggande förmåga till samverkan och
samordning mellan samhällets resurser för räddningstjänst, såväl statlig
som kommunal, men att det finns brister som behöver åtgärdas. För att
öka förmågan att bedriva mer komplexa insatser bedömer MSB att fler
aktörsgemensamma utbildningar och övningar behövs, inte minst inom
ledning och samverkan.
För samhällets förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser och
för en hjälpsökande är det viktigt att samhället svarar så snabbt som
möjligt. Svarstiden när en hjälpsökande ringer 112, har kortats och
andelen som får svar inom 15 sekunder har ökat 2017.4 Mediantiden för
larmbehandlingstiden har minskat 2017.5 Medianen för responstiden har
också minskat marginellt.6 Trots detta nåddes varken målen för svarstid,
larmbehandlingstiden eller responstiden.
MSB bedömer att det finns brister i länsstyrelsernas förmåga att ta
över räddningstjänst. Bristerna avser framförallt kompetens, resurser,
dokumentation och planering. Det finns även brister när det gäller hur
länsstyrelserna övar.
4. När 112-samtal kommer in till SOS Alarm ska medelsvarstiden vara högst 8 sekunder 		
enligt alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm AB.
5. Begreppet larmbehandling finns inte klart och enhetligt definierat varken i lag eller 		
på annat sätt. Användningen av begreppet är en uttolkning av alarmeringsavtalet
mellan staten och SOS Alarm AB.
6. Tiden från inkommet 112-samtal tills att första räddningsresurs är på plats kallas 		
responstid. Användningen av begreppet responstid är en uttolkning av alarmerings-		
avtalet mellan staten och SOS Alarm AB.

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP – ÅRSREDOVISNING 2017

25

Förebygga olyckor, kriser och krig

MSB har under året fastställt en behovsanalysprocess inom räddningstjänst avseende effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid. Arbete
har inletts med att tillämpa processen för olika olyckstyper, inledningsvis
vid ett utvalt scenario för brand i bostad.
MSB har under året tillsammans med aktörerna skapat en samsyn på
hur olika områden inom räddningstjänst bör utvecklas. MSB bedömer att
resultatet från regeringens pågående utredning En effektivare kommunal
räddningstjänst7 kommer att bidra i arbetet med att stärka aktörernas
förmåga. De vägledningar MSB har tagit fram som riktar sig till kommunerna stödjer utvecklingen av samhällets förmåga att bedriva effektiva
räddningsinsatser.
MSB har även på annat sätt arbetat med stöd till aktörerna, bl.a. genom
sina digitala verktyg för förmågebeskrivning, fortbildning och kvalitetssäkring.
Arbetet med jämställdhet och mångfald pågår också, och under året har
en större mängd aktiviteter ägt rum för att stimulera utvecklingen mot
en bättre räddningstjänst för alla.
Två områden som MSB särskilt vill lyfta fram i utvecklingsarbetet är
arbetet mot pågående dödligt våld samt arbetet mot hot och våld mot
blåljuspersonal. Inom båda områdena har MSB under 2017 tillsammans
med andra aktörer tagit fram vägledningar. Dessa beskrivs under förmågan agera samordnat.

Återrapportering nr 8 enligt regleringsbrevet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten
har använt medlen från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till MSB och vilka
effekter insatserna har fått.
MSB genomför översvämningskarteringar som visar vilka områden
som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå.
Informationen är viktig för kommuner och länsstyrelser i arbetet med
samhällsplanering och används både vid exploatering av nya områden
och som underlag för att minska riskerna för och konsekvenser av översvämningar i befintlig bebyggelse. Under året har MSB uppdaterat fyra
översvämningskarteringar av vattendrag med ny höjddata och klimatanpassade flöden vilket ger en högre detaljeringsgrad och en längre
planeringshorisont för kommunerna.

7. Dir 2017:15.

26

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP – ÅRSREDOVISNING 2017

MSB har även tagit fram en ny karttjänst för kustöversvämning. Karttjänsten illustrerar hur vatten breder ut sig längs hela Sveriges kust för
vattenståndsnivåer från en upp till fem meter i så kallade utbredningsskikt. Dessa kan aktörerna använda för att illustrera både nutida och
framtida extrema havsnivåer.
MSB kartlägger bebyggda områden där det finns risk för ras, skred och
slamströmmar. Översiktliga stabilitetskarteringar (undersökning av
marken för att fastställa dess stabilitet) har genomförts i 27 kommuner
och påbörjats i ytterligare 23 kommuner. Förstudier för stabilitetskarteringar har genomförts i 30 kommuner. Karteringarna ger kommunerna
ett planeringsunderlag och används som underlag i de ansökningar om
statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som kommunerna kan söka hos MSB.
För att öka kunskapen om hur samhället kan förbereda sig inför extrema
regn har MSB tagit fram en vägledning för skyfallskartering som innehåller rekommendationer om vilka metoder som bör användas för att
kartera skyfall. Den ger också exempel på hur kommunerna kan analysera
konsekvenserna av ett skyfall.
Klimatförändringen innebär att Sverige också behöver bredda kunskapen
om riskhantering av bränder i skog och mark. För att bygga upp en kunskapsbas har studier om vinterbränder genomförts. En analys har även
genomförts av hur brandrisken påverkas av olika klimatscenarier. MSB
har tillsammans med ett tiotal myndigheter deltagit i ett gemensamt
arbete för att etablera en nationell marktäckedatabas. Arbetet hålls samman av Naturvårdsverket och databasen ska ge underlag för klassning
av vegetation och hur brand kan spridas. I dialog med skogsnäringen har
branschgemensamma riktlinjer för riskhantering avseende brand vid
skogsarbete tagits fram. Applikationen Brandrisk Ute för smarta telefoner
har utvecklats för att ge information och råd för att förhindra och förebygga bränder i vegetation.
MSB bildade i februari 2017 en tvärsektoriell grupp med syftet att förbättra samordningen av arbetet med att förebygga, mildra effekterna av
och öka förmågan att hantera naturolyckor och naturhändelser i Sverige.
I arbetsgruppen deltar 16 centrala myndigheter, representanter för Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och länsstyrelser.
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Kostnader Brand- och olycksförebyggande verksamhet
Prestationstyp

2017

2016

2015

2 845

2 270

1 985

960

160

1 512

108 880

58 886

58 686

Utbildning

11 662

11 715

13 577

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling

71 463

65 369

89 929

1 677

1 981

4 243

12 385

10 726

9 004

3 295

3 538

2 178

213 167

154 644

181 114

Författningsarbete
Tillsyn
Bidragsgivning

Samordning
Förberedelse till MSB:s operativa arbete
Stödjande och styrande arbete
Totala kostnader
Tabell: Kostnad per prestationstyp (belopp i tkr).

MSB:s samlade kostnader för det brand- och olycksförebyggande arbetet
har ökat med 58 mnkr jämfört med 2016. Större delen av ökningen är
hänförlig till prestationstypen bidragsgivning. Den huvudsakliga anledningen är att från och med 2017 har tilldelade medel för anslag 2:2 ap.2
Förebyggande åtgärder mot jordskred m.m. höjts från 24 850 tkr till
74 850 tkr. Den högre anslagsnivån har medfört att MSB haft möjlighet
att bevilja ansökningar från kommuner som legat vilande på grund av att
ansökningar överstigit tidigare beviljade medel. Anslaget används också
för bidrag till länsstyrelserna för arbete enligt förordningen (2009:956)
om översvämningsrisker.

Kontinuitet i samhällsviktig verksamhet
Enligt sin instruktion ska MSB utveckla och stödja samhällets beredskap
mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande
och sårbarhetsreducerande åtgärder (1 §). Myndigheten är kontaktpunkt
för skydd av europeisk kritisk infrastruktur (17a §). MSB identifierar,
tillsammans med andra aktörer, sårbarheter, hot och risker i samhället
som är särskilt allvarliga och där skyddet behöver stärkas.
I årsredovisningen har MSB valt att redovisa vad som gjorts inom prestationstyperna beslutsunderlag och kunskapsförmedling, utbildning och
bidragsgivning.

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling
Kritiska beroenden mellan verksamheter och nationer gör att avbrott
och störningar kan få stora konsekvenser för enskilda och för samhället i
stort. Aktörer som äger eller bedriver samhällsviktig verksamhet behöver
arbeta systematiskt med riskhantering, kontinuitetshantering och att
hantera händelser. MSB har fortsatt utveckla kontinuitetshantering och
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att identifiera nationellt samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur, inklusive analyser av gemensamma och komplexa beroenden
för dessa verksamheter.
För att öka kunskapen om kontinuitetshantering fortsätter MSB att
sprida den vägledning som utarbetats tillsammans med svenska standardiseringsinstitutet (SIS). MSB har fortsatt stödja Energimyndigheten att
utveckla kontinuitetsplanering avseende Styrel och i arbetet med förbrukningsdämpande åtgärder inom drivmedel. MSB har också bidragit i
Folkhälsomyndighetens arbete med kontinuitetsplanering i en nationell
vaccinationsplan samt strategiplanen för influensapandemi.
För att skapa förutsättningar för aktörers kontinuitetshantering har
MSB tillsammans med Svenska kraftnät initierat ett varningssystem för
solstormar. Varningarna kommer från UK Met Office (i Storbritannien)
via SMHI och distribueras vidare till de aktörer som kan påverkas av
solstormar så att de får möjlighet att förbereda sin verksamhet.
MSB har under året finansierat CENCIP8 som har fortsatt utveckla metoder och modeller för att simulera hur effekter av en störning kan sprida
sig i infrastrukturer. Man har även utvecklat s.k. mikrovärldar som kan
användas i forskningsmiljöer för att studera effekterna av hur riskhanteringsprocesser påverkar resiliens i infrastrukturer. MSB finansierar ett
femårigt forskningsprojekt (2016–2020) om resilienta betalningssystem
som leds av forskare vid Högskolan i Skövde. Syftet är att studera vilka
konsekvenser som kan uppstå när samhällets betalningssystem inte
fungerar som de ska, samt vilka aktörer som är inblandade och vilka åtgärder som krävs vid störningar i betalningssystemet. Projektet förväntas
generera konkreta råd för bank-, transport- och livsmedelssektorn.
Som kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur har MSB
deltagit i möten inom det europeiska programmet för skydd av kritisk
infrastruktur (EPCIP). MSB har också deltagit som expert i det Europeiska referensnätverket för Skydd av kritisk infrastruktur (ERNCIP) vars
tematiska utvecklingsområden omfattar områdena cybersäkerhet, fysiskt
skydd och CBRNE. MSB har även deltagit vid två workshops om hur samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur kan skydda sig mot olika
hybridhot som antagonistiska cyberattacker och påverkanskampanjer.
MSB har delat informationen till relevanta svenska aktörer.
MSB har representerat Sverige vid planeringsgruppsmöten under Nato:s
civila kommitté, (CEPC IRCSG Industry respektive – Communications)
inom områdena försörjningsberedskap, skydd av kritisk energiinfrastruktur och kommunikationsfrågor. MSB har bidragit till rapportarbete
i de underarbetsgrupper som skapats som en följd av implementering av
NATO Baseline Requirements for resilience. MSB har spridit kunskaper
och erfarenheter om arbete, syfte och innehåll med NATO Baseline Requirements till valda myndigheter i ett led att kunna använda materialet för att
8. Centre for Critical Infrastructure Protection research.
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utveckla arbetet med totalförsvar. MSB har även representerat Sverige vid
möten i planeringsgruppen Civil Protection Group som under 2017 bl.a.
behandlat resiliensfrågor kring kontinuitet, stora befolkningsrörelser
samt masskadeutfall.
MSB arrangerade med andra aktörer i samverkansområde teknisk infrastruktur, Reservkraftsdag 2017. Temadagen hade cirka 80 deltagare och
behandlade reservkraft inklusive bränsleförsörjning. Målet är att trygga
elförsörjningen för samhällsviktiga verksamheter när den ordinarie
eldistributionen inte fungerar.
Tillgången till väsentliga förnödenheter och kritiskt material är avgörande
för att vårt samhälle ska fungera under fred och för att viktiga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas inför och under höjd beredskap. MSB
har genomfört det första steget i en utlysning av forskningsmedel på
temat ”Kritiska flöden och försörjningsfrågor”. Utlysningen fokuserar på
sektorer som har väsentlig betydelse för samhällets funktionalitet såsom
förberedelse och hantering av störningar i försörjningskedjor, beroenden
mellan system, infrastrukturer och flöden samt hur framgångsrik privatoffentlig samverkan kan uppnås.
MSB var sammanhållande för svenskt deltagande vid ett trilateralt
expertseminarium i Helsingfors (Finland, Sverige och Norge) anordnat av
den finska Försörjningsberedskapscentralen (FBC). Seminariet bestod av
tematiska workshopar inom livsmedelsförsörjning, transport och logistik
och bränsle. Från svensk sida deltog representanter från MSB, Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Seminariet bidrog till att höja kunskapen kring regionala
risker, sårbarheter och gränsöverskridande beroenden med fokus på
kontinuitet i samhällsviktig verksamhet. Expertseminariet resulterade
i en gemensam rapport, utarbetad av Försörjningsberedskapscentralen.
Slutsatserna från rapporten kommer att följas upp vid en ny workshop i
Sverige under 2018.
Under 2017 har MSB tagit fram en behovsbild och börjat ta fram en vägledning för Det robusta sjukhuset, samt gjort förberedelser för att återuppta
bidragsgivningen inom området fr.o.m. 2018. Syftet är att säkerställa
akutsjukhusens möjlighet att fungera i hela hotskalan, bl.a. genom att
öka robustheten i tekniska försörjningssystem.

Utbildning
Genom MSB:s kurs Skydd av samhällsviktig verksamhet ökar aktörernas
kunskap inom området. Kursen omfattar bland annat information om
hur samverkan mellan privat och offentlig verksamhet kan genomföras
samt hur planeringsarbetet kan utvecklas. Kursen riktar sig till personer
som arbetar med krisberedskap och samhällsviktig verksamhet i privat
såväl som offentlig sektor. Under 2017 har 41 studerande (25 män och
16 kvinnor) gått kursen.
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Bidragsgivning
MSB har fortsatt stödja medieföretagens beredskapsarbete genom
forumet Mediernas beredskapsråd och fördela medel för att stödja
reservfunktioner inom etermedia.
Kostnader Kontinuitet i samhällsviktig verksamhet
Prestationstyp

2017

2016

2015

Bidragsgivning

30 823

19 788

19 593

161

183

244

-

-

4 793

26 867

26 479

32 939

Insatser och incidenthantering

-

-

453

Förberedelse till MSB:s operativa arbete

-

6

-

Stödjande och styrande arbete

-

-

1 068

57 850

46 455

59 089

Utbildning
Metod- och teknikstöd
Beslutsunderlag och kunskapsförmedling

Totala kostnader
Tabell: Kostnad per prestationstyp (belopp i tkr).

MSB:s samlade kostnader för kontinuitet i samhällsviktig verksamhet
har ökat med 11 mnkr jämfört med 2016. Den största delen av ökningen
är hänförlig till prestationstypen bidragsgivning och beror på ökning av
medel till etermedieberedskapen från 20 mnkr till 30 mnkr 2017.

Hantera farliga ämnen
Farliga ämnen tillverkas, transporteras och används i många verksamheter. Felaktig hantering kan vara ödesdiger. För att antalet olyckor med
farliga ämnen fortsatt ska vara lågt utvecklar och stärker MSB samhällets
förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser där farliga ämnen
ingår. Arbetet består till stor del av föreskriftsarbete på nationell och
internationell nivå, handläggning av ärenden om tillstånd, tillsyn, marknadskontroll samt rådgivning och att sprida kunskap inom området.
MSB har valt att här redovisa resultaten av författningsarbete, tillståndsgivning och tillsyn.

Författningsarbete
MSB har under året meddelat ändringar i två föreskrifter: MSBFS 2017:1
föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i
terräng (ADR-S) och MSBFS 2017:2 föreskrifter om ändring i Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:9) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S).
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Tillståndsgivning
Utifrån lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
prövar MSB tillstånd för tillverkning av explosiva varor och beslut om att
godkänna explosiva varor. Myndigheten beslutar också om att godkänna
föreståndare för hantering av explosiva varor, godkänna utbildningssamordnare för pyroteknik och beslut om medgivanden till personer om vill
använda pyrotekniska produkter.
Under 2017 har MSB beslutat 4380 ärenden utifrån LBE. Det är en ökning
med 3 500 beslut jämfört med 2016 och beror främst på en övergångsbestämmelse i MSBFS 2016:3 som innebär att det krävs en viss utbildning
för att använda pyrotekniska produkter.

Tillsyn
För att ge en överblick av hur relevanta lagar efterlevs och ge stöd till
hur tillsynsarbetet kan planeras tar MSB årligen fram sammanställningar
som kommunicerats med flera av målgrupperna inom tillsynsområdena
kopplat till lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) och lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Som ett led i att stödja länsstyrelsernas Sevesotillsyn och för att bidra
till att tillsynen blir likvärdig över landet har MSB arrangerat en tillsynskonferens och en samlad utbildning i riskhantering för länsstyrelsernas
handläggare. Riskhantering är en central del i så väl tillståndsprövning
som tillsyn av Sevesoverksamheter. Att hålla en samlad utbildning för
länsstyrelsernas handläggare innebär en generell kunskapshöjning inom
området och skapar förutsättningar för att tillsynen blir mer likvärdig
över landet. MSB har anordnat en Sevesokonferens med temat antagonistiska hot. Syftet med konferensen var att öka medvetenheten om antagonistiska hot samt att beskriva det arbete MSB genomför inom området.
Vid konferensen deltog cirka 180 personer, främst representanter från
näringslivet och länsstyrelser.
Under året genomförde MSB tillsyn avseende säkerhetsrådgivare och
transportskydd för transport av farligt gods vid 17 verksamheter. I
huvudsak följer verksamheterna regelverken, men flera företag behöver
beskriva verksamheten och vad som har genomförts under året på ett
tydligare sätt i sina årsrapporter. Kontakt har tagits med ett stort antal
företag som tidigare har haft en säkerhetsrådgivare för att kontrollera
om företaget fortfarande omfattas av kravet och se till att de om så är
fallet anmäler ny säkerhetsrådgivare till MSB.
Inom området explosiva varor har tillsyn genomförts vid 14 verksamheter. Under 2017 har ett tillsynsprojekt mot mobil tillverkning genomförts, i syfte att bl.a. undersöka ansvarsförhållandena mellan de olika
involverade aktörerna. Inom projektet har åtta verksamheter besökts.
Bedömningen är att dessa verksamheter har god regelefterlevnad men
flera verksamheter saknar godkännande av sin föreståndare.
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MSB har tillsynsansvar över Försvarsmaktens, Försvarets materielverks,
Totalförsvarets forskningsinstituts och Fortifikationsverkets hantering
och import av brandfarliga och explosiva varor. Arbetssättet för tillsynen
har förändrats och MSB genomför i princip inga egna tillsynsbesök utan
deltar vid den delegerade tillsynen som Försvarsmaktens säkerhetsinspektion genomför. Under 2017 deltog MSB vid tillsyn av nio verksamheter.
I ett fall har så stora brister förekommit att MSB genomfört en egen tillsyn.
MSB har ansvaret att utöva marknadskontroll av produkter som omfattas
av föreskrifter under lagen om brandfarliga varor och lagen om farligt
gods. Myndigheten ska agera så att endast produkter som överensstämmer
med regelverket tillhandahålls på den gemensamma marknaden.
MSB har under 2017 genomfört åtta reaktiva marknadskontroller, det vill
säga kontroll av produkter som någon har anmält. Tre anmälningar inkom
från Tullverket gällande en fyrverkeriartikel och två aerosolbehållare.
Genom EU-kommissionens informationsdelningssystem RAPEX har
MSB tagit emot 26 anmälningar om farliga produkter. Produkterna ska
alltid eftersökas på nationell marknad men ingen av dessa produkter
har funnits till salu i Sverige.

Kostnader för Hantera farliga ämnen
Prestationstyp

2017

2016

2015

16 241

16 351

18 148

Tillståndsgivning

5 181

5 258

10 498

Tillsyn

9 178

9 794

11 315

Bidragsgivning

-494

12 679

4 820

Utbildning

4 313

3 923

4 161

15 666

15 278

17 387

Stödjande och styrande arbete

3 428

2 893

6 429

Totala kostnader

53 512

66 175

72 759

Författningsarbete

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling

Tabell: Kostnader per prestationstyp (belopp i tkr).

MSB:s samlade kostnader för att hantera farliga ämnen har minskat med
13 mnkr jämfört med 2016. Den största delen av minskningen är hänförlig till prestationstypen bidragsgivning. 2016 hade MSB ett anslagsvillkor
som innebar att högst 14 mnkr betalades ut till länsstyrelser med tillsynsansvar enligt Sevesolagstiftningen. Villkoret finns inte 2017, beloppet
avser återbetalning av oförbrukade medel.
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Hantera information säkert
Myndigheten ska enligt instruktionen stödja och samordna arbetet med
samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området. I detta ingår bland annat att lämna råd och
stöd om förebyggande arbete, normgivning samt samverka nationellt
och internationellt. Myndigheten ska vidare svara för att Sverige har en
nationell funktion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att
förebygga och hantera it-incidenter.
Inom hantera information säkert har MSB valt att redovisa vad som
gjorts inom prestationstyperna beslutsunderlag och kunskapsförmedling
och författningsarbete.

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling
Statliga myndigheter är skyldiga att rapportera allvarliga it-incidenter
till MSB. Den inkomna rapporteringen från de statliga myndigheterna
har analyserats och bearbetats. MSB redovisade resultatet för regeringen
i mars 2017. Målsättningen är att den information som rapporteras in till
MSB ska kunna bidra till en bättre uppfattning om normalbilden och att
åtgärder vidtas för att stärka samhällets förmåga.

NIS-direktivet (säkerhet
i nätverk och informationssystem) är ett
EU-direktiv som träder
i kraft 10 maj 2018 och
ska införlivas i svensk
lag. Tillförlitlighet och
säkerhet i nätverk och
informationssystem
är grundläggande för
ekonomisk och samhällelig verksamhet och
säkerhetsincidenter är
ett allvarligt hot mot
funktionen hos dessa
system. Syftet med
direktivet är att uppnå
en hög gemensam nivå
av säkerhet i nätverk och
informationssystem för
att förbättra den inre
marknadens funktion.
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En del i införandet av NIS-direktivet är att MSB tar fram förslag till
föreskrift för att identifiera samhällsviktiga tjänster. Här utgör en del
av arbetet att peka ut samhällsviktiga tjänster inom de områden som
finns uppräknade i NIS-direktivet och utifrån ett svenskt perspektiv göra
rimliga avgränsningar. Det har genomförts av MSB i nära samarbete med
de myndigheter som föreslagits i betänkandet ”Informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala tjänster” (SOU 2017:36).
MSB har tagit fram utkast på föreskrifter om krav på informationssäkerhet respektive incidentrapportering för leverantörer av samhällsviktiga
tjänster. Genom att etablera ett samarbetsforum har MSB inlett samarbete med de sex sektorsmyndigheter som föreslås få tillsyn enligt NISutredningen samt att myndigheten under året representerat Sverige i
EU:s strategiska NIS-samarbetsgrupp (fyra möten under 2017) samt EU:s
operativa CSIRTnätverk (tre möten under 2017).
MSB har under perioden 2012–2017 finansierat forskningsprogrammet
Security Culture and Information Technology – SECURIT. SECURIT är
en av myndighetens största forskningssatsningar och har avslutats och
utvärderats under hösten 2017. Genom SECURIT har MSB satsat på
informationssäkerhetskultur såsom en gränsöverskridande samhällsutmaning. SECURIT har bidragit till kunskapsutvecklingen inom ämnet
informationssäkerhetskultur. MSB finansierar under 2015–2020 de två
forskningsprogrammen CERCES (Center for Resilient Critical Infrastructures vid KTH) och RICS (Centre on Resilient Information and Control
Systems vid Linköpings universitet). Forskningen bedrivs i samverkan
med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och MSB. Under året har
MSB arrangerat en publik workshop om de två forskningsprogrammen.
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Samarbetet mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarsmakten och MSB för att utveckla en nationell cyber range – en nationell
teknisk miljö för övning, utbildning, forskning och tester avseende
cybersäkerhet – har fortsatt. Den tekniska miljön vid FOI har bland annat
använts till utbildningar avseende säkerhet i industriella styrsystem
(cyberfysiska system). Syftet är att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera it-incidenter och cyber-relaterade kriser.
MSB har fortsatt arbetet med att stärka säkerheten i cyberfysiska system,
det vill säga industriella styrsystem och olika typer av uppkopplade
system (Internet of Things). Operativ personal har utbildats i samverkan
med FOI. Två grundläggande kurser riktade mot kommunal verksamhet
har genomförts, samt fyra kurser med deltagare från områdena transporter
och energi. Säkerhetsfrågor har demonstrerats vid olika möten med aktörer samt att tekniska studier (exempelvis molntjänster, virtualisering och
kryptering i sammanhanget industriella styrsystem) har genomförts för
att öka kunskapen i samhället. Samverkan har skett med andra myndigheter och ett stort antal privata aktörer som äger och driver samhällsviktig verksamhet samt kritisk infrastruktur.
MSB har medverkat i internationellt standardiseringsarbete rörande
säkerhetskrav med koppling till eIDAS. Detta har bidragit till att svenska
önskemål rörande de harmoniserade säkerhetskraven med koppling till
betrodda tjänster har kunnat tillgodoses.
Idag administrerar MSB flera privat-offentliga forum för informationsdelning inom informationssäkerhetsområdet så kallade FIDI-nätverk.
Genom privat-offentlig samverkan kan aktörer där dela med sig av sina
erfarenheter och på så sätt ständigt förbättra hanteringen av information
och på sikt göra samhället mer resilient och skapa bättre förutsättningar
att upprätthålla hög informationssäkerhet.
Det internationella samarbetet och informationsutbytet bidrar till
utvecklingen av MSB:s arbete med samhällets informations- och cybersäkerhet. Myndigheten har bl.a. ett omfattande samarbete med USA:s
Department of Homeland Security (DHS) om säkerhet i industriella styrsystem (forskningssamverkan respektive praktisk samverkan i operativt
arbete, t.ex. deltar MSB i styrgrupp för USA:s nationella forum inom
området). MSB har genomfört tre möten med DHS under året. Också det
nordiska samarbetet är viktigt för MSB. Myndigheten har även under året
påbörjat ett arbete med att etablera ett nytt nätverk inom Norden.

eIDAS är en EU-förordning som tillämpas
i svensk lag sedan
september 2016. Syftet
med eIDAS är att stödja
visionen om en digital
marknad inom EU och
ESS-länderna. Förordningen innebär att det
fr.o.m. 29 september
2018 blir obligatoriskt
för offentliga myndigheter att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer
vilket skapar centrala
förutsättningar för
gränsöverskridande
användning av säkra
e-legitimationer.

För att stärka samhällets förebyggande arbete har ett nytt metodstöd
för systematiskt informationssäkerhetsarbete tagits fram i samarbete
med representanter från offentlig sektor och näringsliv. Metodstödet
har publicerats på informationssäkerhet.se. En vägledning om informationssäkerhet i upphandling av varor och tjänster har publicerats i en
uppdaterad version. En vägledning som riktar sig till små företag om
informationssäkerhet har publicerats och spridits med hjälp av flera samarbetspartner. MSB har föreläst i ett 30-tal möten med aktörer, seminarier
och utbildningar på temat systematiskt informationssäkerhetsarbete.
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP – ÅRSREDOVISNING 2017
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MSB har genomfört en teknisk övning inom informations- och cybersäkerhetsområdet tillsammans med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
Övningen bidrog till att fördjupa samarbetet mellan myndigheterna samt
har ökat förmågan att hantera it-relaterade händelser utifrån ett tekniskt
perspektiv.
Konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor genomfördes för åttonde
gången och samlade 600 deltagare. Konferensen hade ett brett innehåll
inom området informationssäkerhet och totalt genomfördes 22 föreläsningar. Konferensen bidrar till att stärka samhällets informationssäkerhet
genom att belysa viktiga frågor samt bredda kunskapen inom området.
MSB har publicerat sex månadsrapporter om informations- och cybersäkerhet samt publicerat åttio nyhetsbrev till riktade mottagare. Myndigheten
har också bidragit med specifikt stöd till Polismyndigheten gällande omfattande bedrägeribrott där it används som ett verktyg. MSB har dessutom
förmedlat information om sårbarheter av särskild vikt såsom exempelvis
Cloudhopper och WannaCry via msb.se samt cert.se i syfte att öka medvetandet och kunskapen hos både offentliga och privata aktörer.
Nyheter, samhällsinformation och varningsmeddelanden ska kunna
produceras av och distribueras via medieföretag till allmänheten även vid
extraordinära händelser under höjd beredskap. MSB arbetar tillsammans
med säkerhets- och beredskapschefer inom branschen för att säkerställa
detta. Under 2017 har tre möten med mediernas beredskapsråd genomförts. Myndigheten har utbildat cirka 110 personer inom mediebranschen
och genomfört övningar riktade mot aktörer inom sektorn. MSB har också
inventerat hot, risker och sårbarheter inom mediebranschen. Dessa publicerades i rapporten Mediebranschen 2016: hot, risker och sårbarheter. Arbetet
med medie- och etermedieberedskap har bidragit till aktörernas förmåga
till ökat skydd av kritisk informationsinfrastruktur i samhället.
Signalskydd används för att skydda information från obehörig insyn och
påverkan när det gäller information som omfattas av sekretess och som
rör rikets säkerhet. MSB inriktar och samordnar civila myndigheters
signalskyddsverksamhet och arbete med säkra kryptografiska funktioner.
MSB har under 2017 gjort en särskild satsning för de bevakningsansvariga
myndigheterna och de aktörer som ingår i samverkansområdena. I detta
ingår medvetandehöjning och behovsdialoger. MSB har delat materiel
som möjliggör elektroniskt informationsutbyte av hemliga uppgifter till
dessa aktörer, bland annat mot bakgrund av arbetet med planering för
höjd beredskap.
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Kostnader Hantera information säkert
Prestationstyp

2017

2016

2015

Metod- och teknikstöd

53 070

51 392

48 192

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling

74 973

71 928

64 480

Insatser och incidenthantering

-

-

2

Stödjande och styrande arbete

4 233

4 821

2 626

132 277

128 141

115 301

Totala kostnader
Tabell: Kostnad per prestationstyp (belopp i tkr).

MSB:s samlade kostnader för att hantera information säkert ligger på
samma nivå som 2016.
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Hantera olyckor, kriser och krig
I MSB:s uppgift ingår att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera
olyckor, kriser och krig. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger
MSB stöd till de som är ansvariga och samordnar den aktörsgemensamma
hanteringen. MSB utgår från att myndigheten har samma operativa roll i
hela hotskalan, från fredstida kriser till krigsfara och krig.

Genomföra räddningsinsatser
MSB ska enligt sin instruktion bl.a. bidra till att minska konsekvenser av
olyckor och kriser (1§), ha förmågan att bistå med stödresurser (7§) och
samordna och utveckla verksamheten inom räddningstjänsten (3§). När en
olycka inträffar måste samhället kunna handla snabbt med rätt åtgärder,
annars kan händelsen förvärras och medföra onödiga konsekvenser för
människors liv, hälsa, egendom och miljö. MSB ska enligt myndighetens
instruktion även se till att utbildningar tillhandahålls inom myndighetens
ansvarsområde.
Inom Genomföra räddningsinsatser har MSB valt att redovisa vad som
gjorts inom prestationstyperna metod- och teknikstöd, beslutsunderlag
och kunskapsförmedling, insatser och incidenthantering, förberedelse till
MSB:s operativa arbete, tillsyn, bidragsgivning och utbildning.

Metod- och teknikstöd
Under 2017 har MSB arbetat med att ta fram fem vägledningar om skydd
mot olyckor. En av dem färdigställdes under 2017. Arbetet med de övriga
fyra kommer att fortsätta under 2018. Vägledningarna ska underlätta
aktörernas arbete med säkra och effektiva insatser samt bidra till likvärdighet i arbetet över landet. De beskrivs närmare i texten nedan. Under
året har MSB även tagit fram analysprocesser för att kunna avgöra vilka
ytterligare vägledningar eller andra åtgärder som svensk räddningstjänst
kan behöva.
För att stödja samverkan och samarbete har MSB under 2017 anordnat
två möten med Räddningstjänstrådet, samt ett antal möten med rådets
utskott. I Räddningstjänstrådet ingår företrädare för den kommunala
räddningstjänsten i samtliga län. Under året har MSB även genomfört
möten med Centralt räddningstjänstforum som är en mötesplats för statliga myndigheter med ansvar för räddningstjänst. MSB har under 2017
utvecklat sitt samarbete med USA och Department of Homlandsecurity
(DHS) när det gäller metod- och teknikutveckling, lärdomar och forskning med koppling till genomförande av räddningsinsatser. Ett samarbete
har bedrivits med DHS S&T (Science and Technology) vilket resulterade i
genomförande av två gemensamma evenemang för erfarenhetsutbyte vid
den svenska ambassaden i Washington under rubriken ”Future Incident
Scene and First Responder”. Initiativet har skapat förutsättningar för
fördjupat samarbete vad gäller metod- och teknikutveckling, gemensam
forskning samt övning och utbildning.

I Räddningstjänstrådet
främjas dialogen mellan
MSB och kommunal
räddningstjänst.
Gemensamma framtida
utvecklingsområden och
utmaningar identifieras med målet att
stärka samverkan inom
räddningstjänst och
bättre utnyttja befintliga
resurser.
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Under 2017 har MSB genomfört en analys av vad höjd beredskap kan
innebära för kommunal räddningstjänst och för befolkningsskyddet.
För att stödja kommunernas arbete inom området har MSB under året
arbetat med att ta fram en vägledning för räddningstjänst under höjd
beredskap. Den beräknas vara klar under slutet av 2018. De främsta
effekterna inom räddningstjänst under höjd beredskap under året har
varit kunskapshöjning hos aktörerna och ökad samsyn kring arbetet
med räddningstjänst under höjd beredskap.

MSB RIB består av flera
olika delar, så som ett
referensbibliotek, ett
register med ovanliga
eller unika resurser för
räddningstjänst samt
uppgifter om farliga
ämnen i form av fysikaliska data om ämnet och
erfarenheter om olyckor
relaterade till ämnet.
Lupp är ett program för
ledning och uppföljning
av räddningsinsatser.
Lupp vänder sig i första
hand till svensk kommunal räddningstjänst.
Det primära syftet är att
tillhandahålla ett verktyg
för noggrann dokumentation av händelseförloppet före, under och
efter en räddningsinsats.

Under 2017 har MSB även haft fortsatt ansvar för webbverktyget Förmågebeskrivning som hjälper kommunal räddningstjänst att värdera vilken
förmågenivå som behövs för att hantera olika typer av risker. Under året
har MSB även lanserat webbverktyget RIB Kunskapstest som bland annat
innehåller kunskapstestet Kvalitetssäkring Räddningsledare A. Detta kan
användas av räddningstjänster för att bedöma om kompetensnivån i olika
befattningar är tillräcklig. Det är MSB:s bedömning att webbverktygen
avsevärt underlättar den kommunala räddningstjänstens planering.
Under 2017 har MSB anordnat användarträffar för kommunal räddningstjänst om hur verktygen kan användas. Utvecklingen av båda verktygen
kommer att fortsätta under 2018.
I takt med att tekniken utvecklas ställer aktörerna nya krav på mobilitet
och flexibilitet. Under året har MSB därför tagit fram en handlingsplan
för stegvis modernisering av beslutsstödsystemet MSB RIB. Under 2017
har också ett omfattande arbete med kvalitetssäkring av beslutsstödsystemet MSB RIB Lupp genomförts.
Vid en händelse med pågående dödligt våld måste flera olika blåljusorganisationer kunna samordna och samarbeta. Tillsammans med Socialstyrelsen, Polisen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt aktörer
på regional och lokal nivå, har MSB därför arbetat med en vägledning
inom området. I samband med att vägledningen togs fram inträffade
händelserna på Drottninggatan den 7 april 2017. Erfarenheterna från den
händelsen har tagits in i vägledningen som kommer att vara färdig under
första kvartalet 2018. Det är MSB:s bedömning att vägledningen kommer
att ge bättre förutsättningar att planera inför och genomföra en effektiv
och samordnad insats med den drabbade i fokus. Även arbetet med att ta
fram vägledningen har varit viktigt för samarbetet inom området.
Hot och våld riktas också direkt mot blåljuspersonal. Under 2017 har MSB
tillsammans med Socialstyrelsen, Polisen, SKL samt aktörer på regional
och lokal nivå därför arbetat med en vägledning för området som kommer
att vara färdig under första kvartalet 2018.
Teknikutveckling och samhällsförändringar ställer nya krav på räddningstjänsten. Under 2017 har MSB tagit fram vägledningar för räddningsinsats vid olyckor med gasdrivna bussar och lastbilar. MSB har även genomfört två studier om cellplaster och dess konsekvenser vid räddningsinsats
om självkörande fordon och räddningsinsats.
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Olyckor innebär inte bara ett hot mot liv och hälsa, de är även ett allvarligt
hot för miljön. De senaste åren har MSB gjort en rad arbeten som syftar
till att minska miljöpåverkan vid räddningsinsatser. Under 2017 har MSB
genomfört en seminarieserie för att sprida kunskap om de arbeten som
under senare år har gjorts för att minska miljöpåverkan av olyckor och
räddningsinsatser. Vidare har MSB tagit fram en informationsbroschyr
om webbapplikationerna RTJ- FÄLT, GEOSTAB och VAKASTAB som ska
spridas till kommunerna. För att kunna stödja aktörerna har MSB tillsammans med räddningstjänsterna i östra Götaland tagit fram en modell för
framtagande av miljösårbarhetskartor. Målsättningen är att modellen ska
kunna användas i hela landet.
Under året har MSB även genomfört en studie om släckmedel vid vätskebränder samt deltagit i VINNOVA:s projekt om användning av släckskum.
Arbetena syftar till att minska konsekvenserna av släckinsatser. Vidare
har MSB deltagit i förberedelserna för övningen BALEX-DELTA samt i
förberedelserna för den sjätte nationella konferensen för oljeskadeskydd.

Balex Delta är en
årlig miljöskyddsövning
mellan länderna som
samarbetar i Helsingfors
kommissionen – HELCOM.

Under 2017 har MSB deltagit i EU-projektet FIRE-IN (Fire and Rescue Innovation Network) som syftar till att öka kapaciteten hos räddningstjänster
i Europa samt i innovationsnätverket WIN GUARD. I nätverket, som drivs
vid IDEON i Lund, ingår offentlig sektor, näringslivet och akademin.
Under 2017 har MSB utvecklat sin förmåga att stödja aktörerna med
fjärranalys och geodata i samband med händelser. Utifrån erfarenheterna
i Västmanland 2014, har MSB under 2017 samverkat med Lantmäteriet,
Försvarsmakten och Polisen för att analysera hur aktörer kan få bättre
stöd med geodata vid en händelse. Vidare har MSB under 2017 påbörjat
arbetet med att kunna ge stöd för fältinventering i form av en mobilapplikation som kan användas i fält, samt tagit fram scenariobaserade mallar
för att snabbt kunna identifiera vilka geodata som kommer att vara
mest aktuella att använda vid en händelse. Under 2017 har MSB fortsatt
utvecklingen av förbättrade geodatatjänster till kommunal räddningstjänst. Information om brandstationer och deras geografiska läge samt
utveckling av portalen för naturolyckor är exempel på detta. Effekten
av åtgärderna är att aktörerna får bättre tillgång till information vid en
händelse.
Geodatarådet består av 14 myndigheter, inklusive MSB. Geodatarådet har
tagit fram en strategi och handlingsplan för geodataanvändning där det
bl.a. tagits fram en plan för utökad geodataförsörjning inom blåljus- och
krishanteringsområdet. Syftet är att ge aktörerna bättre tillgång till
geodata vid en händelse. MSB gör bedömningen att detta kommer att
leda till ökad samverkan och bättre förmåga att använda geodata inom
samhällsskydd och beredskap.
Copernicus är ett europeiskt program för att etablera förmåga gällande
jordobservation via satelliter. Med hjälp av satellitdata kan man identifiera
pågående naturolyckor såsom skogsbrand, översvämning och skred samt
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dess påverkan. Jordobservation kan dessutom användas för att skapa en
lägesbild över ett område, planera insatser eller identifiera avvikelser
genom Copernicus säkerhetstjänst. Under året har Copernicus utökats
med ännu ett tidigt varningssystem, denna gång för torka. MSB har
deltagit i den nationella gruppen för Copernicussamverkan som sedan
2017 drivs av Rymdstyrelsen. Inga aktiveringar har gjorts under året
gällande Copernicus Emergency Management Service (EMS). För att nå
ut med information om Copernicus har en webbsida om Copernicus EMS
på svenska lagts på MSB:s kartportal med kontaktuppgifter. En artikel
om Copernicus EMS har publicerats i Kart och Bild (medlemstidning för
kartografiska sällskapet).
MSB har genomfört det årliga erfarenhetsseminariet för buss och tåginstruktörer, samt uppdaterat kunskapsdokumentet räddning vid stora
busskrascher. Detta kommer att öka aktörernas förutsättningar att
hantera konsekvenserna vid transportrelaterade olyckor.

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling
Den kommunala räddningstjänsten i Sverige har fortsatt svårt att öka
andelen kvinnor i verksamheten. Trots att det på flera håll i landet finns
behov av att rekrytera räddningstjänstpersonal och bredda personalsammansättningen är det svårt att göra yrket lika attraktivt för båda könen.
Under 2017 har svensk räddningstjänst likt ett flertal andra yrkeskategorier också haft ett upprop under temat #metoo. Utöver problem med
att rekrytera kvinnor, är det utmanande att öka andelen personer med
utländsk bakgrund.
Under 2017 har MSB fortsatt att vara en aktiv och pådrivande part i
arbetet för att öka andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund inom räddningstjänsten, samt verkat för ökat systematiserat
jämställdhets- och mångfaldsarbete inom kommunal räddningstjänst.
Tillsammans med Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har MSB genomfört kunskapshöjande
aktiviteter i form av politikerträffar och seminarier riktade till kommunal räddningstjänst. Under 2017 har MSB även genomfört studier
om ergonomi och teknik inom räddningstjänsten och om användningsfrekvensen av olika verktyg. Sammantaget bedömer MSB att utvecklingen
inom jämställdhet och mångfald i långsam takt går åt rätt håll. Det finns
emellertid begränsningar i vad MSB kan åstadkomma på egen hand.
I slutänden är det lokala arbetsgivaransvaret avgörande för att åstadkomma förändringarna i praktiken.
Ett ökat fokus på civilt försvar innebär att fler frågor kommer in till MSB
från allmänheten, inte minst när det gäller skyddsrum och befolkningsskydd. Under 2017 har MSB både svarat på frågor från allmänhet och
tagit fram information till fastighetsägare. I september redovisade MSB
regeringsuppdraget Befolkningsskyddets förmåga och anpassning till nutida förhållanden. Rapporten ger en övergripande bild av vad som finns kvar av den
tidigare uppbyggda förmågan att vid krig fysiskt skydda civilbefolkning och
civil egendom. Med detta som utgångspunkt ger rapporten även en bild
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av vilka överväganden som behöver göras och vilka åtgärder som behöver
vidtas för att åstadkomma ett motsvarande skydd som är anpassat till
nuvarande förhållanden. I rapporten redovisar MSB också hur myndigheten avser att arbeta vidare med dessa frågor i enlighet med nuvarande
uppdrag.
Videoproduktionen 90 sekunder som tillhandahåller erfarenheter från
inträffade händelser har under året haft över 9 100 visningar av drygt
6 100 besökare. Varje besökare har i snitt tittat i 20 minuter. Under året
har alla äldre inslag digitaliserats och förberetts för att läggas ut på playtjänsten via MSB:s webbsida.

Insatser och incidenthantering
När ansvariga aktörers resurser inte räcker till kan MSB stödja med förstärkningsresurser. Idag finns statliga förstärkningsresurser för skogsbrand, översvämning, oljeutsläpp, CBRN, sök och räddning, samverkan
och ledning värdlandsstöd (det vill säga stöd vid mottagande av internationell hjälp), flygmedicinsk evakuering (Svenska Nationella ambulansflyget, SNAM) samt för att bistå personer med hemvist i Sverige som
drabbats av en allvarlig händelse utomlands (Stödstyrkan).
Insatser
2017

Insatser
2016

Insatser
2015

Nationella stödinsatser
(exkl. flyktingsituationen)

36

36

33

Insatser flyktingsituationen

0

7

20

Stödstyrkan

0

0

1

36

43

54

Insatstyp

Summa
Tabell: Antal insatser i Sverige.

MSB:s förstärkningsresurser har under året deltagit i 36 insatser. Förstärkningsresurser har bidragit till att rädda egendom och miljö. Under
2017 har fem av MSB:s moderniserade skogsbrandsdepåer aktiverats och
en oljedepå i samband med ett oljeutsläpp till havs.

Förberedelse till MSB:s operativa arbete
MSB har under 2017 inlett ett arbete med att analysera framtida behov av
förstärkningsresurser längs hela hot- och riskskalan, med särskilt fokus
på vilka behov som kan finnas kopplat till räddningstjänst under höjd
beredskap. MSB kommer att återkomma till regeringen med slutsatser
när frågan är utredd.
Under 2017 har ett arbete inletts för att forma en förstärkningsresurs
bestående av materiel, kompetens och metoder för sök och räddning
i stadsmiljö. Avtal har slutits med fyra räddningstjänstkommuner om
att upprätthålla viss förmåga redan under 2018. Under 2017 har skogsbrandsdepåerna uppgraderats i samarbete med de räddningstjänster som
lagerhåller dessa depåer. Inom CBRN-området har en modernisering av
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samtliga enheter för bekämpning av utsläpp av kemikalier slutförts. Den
nya utrustningen har högre kapacitet och en högre ändamålsenlighet
än tidigare. Motsvarande arbete har genomförts även av enheterna för
sanering.
Som en följd av erfarenheterna från Västmanlandbranden 2014 och
flyktingsituationen 2015 har MSB utvecklat en förstärkningsresurs för
stöd till samverkan och ledning vid olyckor, kriser och andra samhällsstörningar, en resurs som även inkluderar värdlandsstöd. Resursen, som
varit på plats sedan årsskiftet 2016/2017, består främst av personer med
kompetens att förstärka aktörers ledningsfunktion. Stödet utgår från
MSB:s koncept Gemensamma grunder för samverkan och ledning, kapaciteten
har under 2017 vidareutvecklats genom såväl en utökad resursbas som
genom utbildning och övning.
MSB har sedan tidigare översvämnings- och oljeskyddsresurser registrerade i EU:s resurspool inom civilskyddssamarbetet. Under året har MSB
även registrerat tältresurser för att hysa befolkning, it- och kommunikationsstöd samt it- och boendestöd för EU:s civilskyddsteam.
MSB bedömer att utvecklingen av förstärkningsresurserna förbättrar MSB:s
förutsättningar att ge aktörerna högkvalitativt stöd när de egna resurserna
inte räcker till och att genomförd modernisering och utveckling har lett
till en stärkt nationell beredskap och snabbare återställning efter genomförda insatser.

Tillsyn
MSB har genomfört tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO), vid två länsstyrelser för att kontrollera hur väl de lever upp till sina
åtaganden att ha en planering för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen samt att ta över kommunal räddningstjänst vid omfattande
räddningsinsatser. Metodiken för tillsyn har utvecklats och baseras nu på
fördjupade teman. Årets tema har fokuserat på länsstyrelsernas förmåga
till och implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning. Efter genomförd tillsyn kommunicerades länsstyrelsen resultatet
och krav på åtgärder.
Under 2017 har MSB genomfört två tillsynskonferenser och ett introduktionsseminarium för nyanställda handläggare vid länsstyrelserna samt
genomfört en årsuppföljning av kommunernas och länsstyrelsernas
skyldigheter enligt LSO. Under året genomfördes flera uppföljningar av
uppsägningar bland kommunernas deltidspersonal som följde på det
nya RIB 17-avtalet för deltidspersonal. Lägesbilder gavs kontinuerligt
till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) och länsstyrelserna. MSB
bedömer att genomförda aktiviteter bidrar till att samordna aktörerna
och öka kunskapsnivån bland länsstyrelsens tillsynspersonal vilket ger
en mer likvärdig och effektiv tillsyn.
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Under 2017 har cirka 960 skyddsrumskontroller genomförts. Särskilt
fokus har legat på Gotland där samtliga skyddsrum har kontrollerats.
Skyddsrumskontrollerna har fokuserats till de militärstrategiskt viktiga
områdena.
Under året har MSB arbetat med certifiering av skyddsrumssakkunniga,
skyddsrumsleverantörer och komponenttillverkning, samt genomfört
skyddsrumsdagar vid tio tillfällen. Utbildning för sakkunniga inom
skyddsrumsområdet har genomförts. För att utveckla skyddsrumsarbetet
har MSB genomfört studier av materiel och vapenverkan och tillsammans
med Totalförsvarets forskningsinstitut utvecklat analysmetoder för att
ha ett uppdaterat underlag över skyddsrumsbeståndet. Under året har
MSB inlett ett samarbete med Statistiska Centralbyrån för att ta fram
statistiskt underlag för det framtida skyddsrumsarbetet.

Bidragsgivning
Under 2017 har MSB utarbetat och publicerat en inriktning för skogsbrandflyget. Kostnader för bidrag till skogsbrandflyget var för 2017
6,4 miljoner.
Utbildning
Under 2017 har MSB tillhandahållit flera olika utbildningar, i egen regi
eller genom att beställa från andra. För överskådlighetens skull redovisas
MSB samlade utbildningsverksamhet i en tabell här under förmågan
Genomföra räddningsinsatser. Det ska dock påpekas att MSB:s utbildningsverksamhet påverkar flera förmågor. Även en enskild utbildning kan
bidra till att stärka förmågan inom flera olika områden.
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2017
Antal utb
kvinnor

Antal utb
män

2016

Antal utb Kostnader
totalt
(tkr)

Antal
utb

2015

Kostnader
(tkr)

Antal
utb

Kostnader
(tkr)

Anslagsfinansierade utbildningar
Studiemedelsberättigade yrkesutbildningar
94

408

502

90 913

421

82 589

403

77 484

3

8

11

9 921

30

10 297

31

10 689

15

32

47

4 652

39

4 249

47

5 438

4

24

28

2 595

25

2 711

25

2 761

Räddningsinsats

58

493

551

60 831

543

58 612

517

59 499

Räddningsledning A och B

15

334

349

25 079

333

22 507

364

23 556

9

111

120

2 956

88

2 630

87

2 642

438

482

936

12 072

611

10 657

338

7 731

Skydd av samhällsviktig
verksamhet

16

25

41

367

45

398

45

106

Utbildning inom
kärnenergiområdet

27

34

61

378

30

292

64

516

Utbildningar för
övningsverksamhet

0

0

0

0

22

154

50

365

35

215

250

840

109

1 075

159

1 148

16

110

126

7 014

225

6 617

203

7 009

363

4 673

194

3 749

428

4 211

4 641

1 735

4 105

1 345

3 519

2-årig SMO, fyra terminer
Påbyggnadsutbildning
för brandingenjörer
Skorstensfejare grundutbildning
Skorstensfejartekniker
Övriga yrkesutbildningar

Tillsyn och olycksförebyggande
A och B (mix)

Utbildningar inom samhällsskydd och beredskap
Samverkan, ledning och
kommunikation inklusive
civilt och totalförsvar *) ***)

Övriga kurser **)
Övrigt
Tjänsteexport EU
Tjänsteexport övriga
Övriga uppdragsutbildningar

245

906

1151

Totalt

975

3 182

4 536

4 450

4 106

Tabell: Antal utbildade och kostnader för genomförda kurser 2015, 2016 och 2017. Kostnaderna anges
exklusive OH (belopp i tkr).
*) Grundkurs i samhällsskydd och beredskap, TIB; Kriskommunikation, Rakel – att planera och agera utifrån
ett sambandsansvar, Stabschef, Stabsmetodik, Högre kurserna, Solbacka, Informationspåverkanskurser, Förberedande totalförsvarskurs, Nordisk högre kurs, Säkerhetsskyddschef, Juridisk rådgivning vid kris, Grundkurs
i folkrätt och nationell rätt för den civila delen av totalförsvaret, kurser i gemensamma grunder samt Kurs i
säkerhetsskydd (pilotkurs, ej öppen).
**) Handledarutbildning – Grib (178), Varningstekniker (21), Tillstånd och tillsyn för LBE (14), Ledning av krisstöd (POSOM) för kommunmedborgare (28), Fartygsbrandsläckning i hamn (9).
***) För en av kurserna (16 deltagare) saknas information om könsfördelning.
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Majoriteten av de utbildningar som MSB tillhandahåller gäller skydd mot
olyckor. Inom detta område har MSB ett omfattande författningsstyrt
utbildningsuppdrag. Flera av de utbildningar som MSB tillhandahåller
inom skydd mot olyckor ska också ges avgiftsfritt. En stor del av myndighetens utbildningsresurser är därför permanent uppbundna i dessa
utbildningar.
Under 2015 och 2016 har MSB genomfört två omfattande utbildningsutredningar som har pekat på ett antal utvecklingsområden, utifrån
vilka myndigheten också systematiskt vidtagit åtgärder. Som ett viktigt
exempel på detta kan nämnas utvecklingen av Grundutbildning för
räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) som från den 1 januari 2018
ersätter tidigare Utbildning för räddningsinsats.
Utbildningar inom skydd mot olyckor är indelade i grund-, vidare- och
fortbildning. Grundutbildning tillhandahålls genom Utbildning i skydd mot
olyckor (SMO), Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib)
samt Grundutbildning för skorstensfejare (SKF).
Vidareutbildning tillhandahålls genom kurser inom räddningsledning,
tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet samt genom Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer och Vidareutbildning till
skorstensfejartekniker. Samtliga dessa kurser tillhandahåller MSB utan
kostnad.
Fortbildning tillhandahålls i huvudsak genom den webbaserade utbildningstjänsten Fortbildningstjänsten. Aktörer erbjuds där under en försöksperiod att kostnadsfritt ta del av MSB:s webbkurser inom skydd mot
olyckor. 2017 erbjöd MSB 10 webbkurser, varav Ledning av räddningstjänst
och Akut omhändertagande utvecklades under 2017. MSB tillhandahåller
också andra fortbildningskurser inom skydd mot olyckor, på plats och
på distans.
Under 2017 har 502 studerande (408 män och 94 kvinnor) genomgått
den tvååriga eftergymnasiala utbildningen i skydd mot olyckor (SMO).
Intresset för utbildningen är fortsatt stort och MSB bedömer att SMO är
en värdefull grund för det kommunala arbetet inom skydd mot olyckor
och inom det övergripande lokala riskarbetet. Vidare har 47 studerande
(32 män och 15 kvinnor) genomgått grundutbildning till skorstensfejare
och 28 studerande (24 män och 4 kvinnor) till utbildning som skorstensfejartekniker.
Grundutbildning för deltidspersonal har av både kommunal räddningstjänst och av MSB identifierats som en avgörande förutsättning för den
svenska förmågan inom skydd mot olyckor och även till räddningstjänst
under höjd beredskap. Närhet till utbildningen har bedömts vara en
viktig faktor.
Under 2017 har totalt 551 studerande (493 män och 58 kvinnor) genomgått Utbildning för räddningsinsats. Utbildningen ersätts 2018 med
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en ny utbildning, Grundutbildning för Räddningspersonal i beredskap (Grib).
Utbildningen ska utgöra bottenplattan i kompetensuppbyggnaden för
deltidspersonal inom svensk räddningstjänst och den har utformats för
att kunna genomföras så nära kommunerna som möjligt. Under året har
MSB arbetat för att antalet Grib-studerande under 2018 ska kunna öka
till 800 för den första delen (kurs 1A) av utbildningen.
Grib innebär ett ökat regionalt genomförande jämfört med tidigare
utbildningar. Detta har bedömts som en viktig faktor för medverkan
i utbildningen och därigenom till aktörernas förmåga att genomföra
räddningsinsatser. Det regionala genomförandet av Grib sker med stöd
av upphandlade avtal med externa leverantörer samt vid myndighetens
egna skolor. Leverantörerna utgör en viktig plattform för ökad utveckling
och samverkan med aktörer med ansvar inom skydd mot olyckor, genom
det gemensamma åtagandet att genomföra Grib.
Under 2017 har 480 studerande (453 män och 27 kvinnor) genomgått
någon av MSB:s vidareutbildningar inom skydd mot olyckor. I dessa
ingår utbildning inom räddningsledning, tillsyn och förebyggande arbete
samt vidareutbildning för brandingenjörer. Utbildningarna bidrar till att
vidareutveckla kompetensen hos räddningstjänstpersonal och möjliggör
för dem att anta nya yrkesroller inom räddningstjänsten.
Trots att MSB genomför många utbildningar inom skydd mot olyckor
med ett stort antal studerande, så kan myndigheten konstatera att MSB
inte helt kan möta det behov som kommunerna redovisar. För att möta
utbildningsbehoven behövs fler utbildningsplatser. Inom Räddningsledning behövs t.ex. ytterligare 48 utbildningsplatser; (2 kurser) Räddningsledare A, ytterligare 24 utbildningsplatser; Räddningsledning B (1 kurs),
ytterligare 64 utbildningsplatser; Tillsyn och annan olycksförebyggande
verksamhet A (2 kurser) samt ytterligare 24 utbildningsplatser; Tillsyn
och annan olycksförebyggande verksamhet B (1 kurs).
Liksom för andra yrkeskategorier innebär arbete inom kommunal räddningstjänst ett livslångt lärande. Det är viktigt att personalen bereds
möjligheter att vidmakthålla och utveckla sin kompetens. Inte minst är
detta viktigt för deltidspersonal. Därför har MSB tagit fram en fortbildningstjänst för kommunal räddningstjänst som kan användas lokalt och
när det passar för personalen. Under 2017 har MSB tillfört nya kurser i
fortbildningstjänsten och även utvecklat en instruktörsutbildning för dem
som på lokal nivå ska stödja utbildning med hjälp av kurserna. Effekten
av de samlade åtgärderna är att svensk räddningstjänst får ökade möjligheter att fortbilda sin personal.
Utbildningar inom skydd mot olyckor utvecklas ofta i nära kontakt med
kommunal räddningstjänst. Räddningstjänstrådets utbildningsutskott är
ett viktigt forum.
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Under 2017 har MSB genomfört flera utbildningar i krisberedskap och
civilt försvar, dels i MSB:s egen regi och dels genom beställning av utbildning från andra. Myndigheten har även påbörjat särskilda satsningar för
att tillgodose aktörernas behov av kunskapsutveckling inom civilt försvar. Detta har skett genom utveckling av särskilda kurser inom området
och genom att civilt försvar har integrerats i befintliga utbildningar som
MSB bedriver.
Till följd av att MSB enligt förordning är ålagt att avgiftsfritt tillhandahålla utbildningar inom skydd mot olyckor, har myndigheten begränsade
resurser för utbildning inom krisberedskap och civilt försvar. Samtidigt
har MSB bedömt att det är mycket viktigt att ett systematiskt utbildningsarbete inom civilt försvar kommer igång. MSB har med medel från
anslaget 2:4 Krisberedskap startat projektet PUST med fokus på civilt
försvar. Detta beskrivs under förmågan agera samordnat nedan.
Tjänsteexport och civilskyddsmekanismen
Under 2017 har MSB genomfört 14 kurser för Europeiska civilskyddsmekanismen (14:e och 15:e cykeln). Avtalet med EU är indelat i cykler
varav en är från juni till maj. I samarbete med Beredskabsstyrelsen i
Danmark och Estonian Academy for Security Science har sex kurser
genomförts. I samarbete med Röda korset i Österrike och ACPDR9 i
Slovenien har åtta kurser för tekniska experter och moduler genomförts.
MSB har även genomfört fyra kurser för den Holländska räddningstjänsten, Köpenhamns Brandväsen, UNHCR-TER(FN), Rikspoliti Danmark,
brandinstruktörsutbildning i samarbete med Norge, Danmark och
Göteborg samt en stor EU-Modex övning.

Kostnader Genomföra räddningsinsatser
Prestationstyp

2017

2016

2015

7 580

7 840

8 676

39 880

38 925

29 422

198 882

189 218

191 285

60 664

56 817

57 020

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling

19 125

23 017

20 009

Samordning

5 206

5 392

4 889

141

274

240

Förberedelse till MSB:s operativa arbete

69 602

50 575

59 390

Totala kostnader

401 081

372 059

370 932

Tillsyn
Bidragsgivning
Utbildning
Metod- och teknikstöd

Insatser och incidenthantering

Tabell: Kostnad per prestationstyp (belopp i tkr).

9. Administration of the republic of Slovenia for civil protection and disaster relief.
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MSB:s samlade kostnader för arbetet med att genomföra räddningsinsatser har ökat med 29 mnkr jämfört med 2016. Större delen av ökningen
är hänförlig till prestationstypen förberedelse till MSB:s operativa
verksamhet. Förklaringen är att MSB satsat mycket på anpassningar,
moderniseringar och uppdateringar av materiel kopplat till de statliga
förstärkningsresurserna.

Agera samordnat
MSB ska enligt sin instruktion bland annat bistå med stödresurser i
samband med allvarliga olyckor och kriser samt stödja samordningen
av berörda myndigheters åtgärder vid en kris (7 §). Vid inträffade itincidenter ska MSB samordna åtgärder och medverka i att avhjälpa eller
lindra effekter av det inträffade (11a §). Vidare ska myndigheten se till
att ledningsmetoder, stödsystem och materiel för räddningstjänst och
krishantering utvecklas och tillhandahålls (5 §).
Inom området har MSB valt att redovisa vad som gjorts inom prestationstyperna samordning, metod och teknikstöd, bidragsgivning, utbildning,
övning, beslutsunderlag och kunskapsförmedling, förberedelse till MSB:s
operativa arbete och Insatser samt incidenthantering.

Samordning
Sedan 2015 finns Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (hädanefter Gemensamma grunder) som ger vägledning i
förhållningssätt och arbetssätt som underlättar aktörsgemensam inriktning och samordning. Under 2017 har MSB fortsatt arbetet med att
stödja implementeringen. Det innebär att kunskapshöjande aktiviteter
har genomförts på lokal, regional och nationell nivå. De län som har
haft planlagda regionala övningar har erbjudits stöd i att få med Gemensamma grunder i arbetet. MSB har också lämnat särskilt implementeringsstöd till ytterligare fyra län. Mellan 2015 och 2017 har MSB utbildat
och föreläst för minst 3 000 personer i syfte att stödja implementeringen
av Gemensamma grunder.
En viktig del i Gemensamma grunder är att berörda aktörer ska ha en
Inriktnings- och samordningsfunktion. För att stödja detta arbete har
MSB under 2017 tagit fram en vägledning med ett flertal exempel på
hur inriktnings- och samordningsfunktionen kan fungera på lokal och
regional nivå. Vägledningen är i första hand tänkt att underlätta i ett
förberedande skede när aktörer med geografiskt områdesansvar tillsammans med andra ska omsätta tankar och modeller till praktisk tillämpning. Bedömningen är att samverkansförmågan vid händelser är stärkt.
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Under 2017 har MSB samordnat arbetet inom CBRNE (kemiska, biologiska,
radiologiska, nukleära samt explosiva hot och risker). Arbetet har bl.a.
bestått i att ge berörda aktörer strukturerat stöd vid implementering
av strategin för CBRNE, samt att leda den aktörsgemensamma arbetsgruppen för CBRNE. Under året har MSB analyserat ett antal av de
prioriterade områdena i CBRNE-strategin samt bidragit till att anordna
CBRNE-dagarna i Göteborg. Det aktörsgemensamma arbetet inom området
har fortsatt att utvecklas.
Inom kärnenergiområdet har MSB samordnat och administrerat handlingsplanen för den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära
olyckor. Under 2017 har MSB även börjat ta fram en utvecklad inriktning för kärnenergiberedskapen som även innefattar antagonistiska hot.
Vidare har MSB förberett en översyn av den nationella beredskapsplanen
för kärnenergiberedskap samt tagit fram föreskrifter och allmänna råd
för området. Berörda aktörer har fått en ökad kunskap om varandras
ansvarsområden.

Metod- och teknikstöd
Under året har MSB svarat för drift och förvaltning av länsstyrelsernas
ledningsplatser samt arbetat med en inriktning för skyddade/alternativa
ledningsplatser. Vidare har MSB gett stöd till samverkanscentraler, räddningscentraler och övriga ledningsplatser på lokal, regional och central
nivå, vilket lett till bättre förutsättningar för aktörerna att samverka
och leda.
Robustheten, tillgängligheten och säkerheten i kommunikationssystemet
Rakel har förstärkts under året. Bland annat har växlar och basstationer
bytts ut, reservkraften byggts ut ytterligare och mjukvaran uppdaterats.
Övningar har gjorts tillsammans med driftleverantören Teracom för
att säkerställa driftberedskapen vid händelser. Sedan i mars 2017 kan
aktörerna kommunicera sömlöst mellan Sverige och Norge. Det innebär
att norska användare kan använda sina radioterminaler för Nödnett i
Sverige och svenska användare kan använda sina Rakel-terminaler i Norge.
Gemensamma räddningsinsatser i gränsområdena kommer att underlättas
av att aktörerna har möjlighet att kommunicera.

Över 500 organisationer
med ansvar inom allmän
ordning, säkerhet eller
hälsa använder Rakel för
säker och skyddad kommunikation inom den
egna organisationen och
mellan samhällsviktiga
aktörer.

Under attentatet i Stockholm den 7 april 2017 fungerade Rakelnätet
tekniskt väl. Statistiken visar på hög men hanterbar belastning i nätet.
Under händelsen var det cirka sex gånger mer trafik i Rakelnätet i området jämfört med en vanlig fredag. MSB vidtog flera åtgärder enligt rutin,
exempelvis stoppades alla planerade arbeten i Rakelnätet och intensifierad
bevakning av trafikstatistik infördes. Sammanfattningsvis var Rakelnätet
stabilt och tillgängligt den 7 april.
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Kostnader

2017

2016

2015

445 862

418 235

437 588

Förvaltning

66 809

68 143

67 898

Summa kostnader

512 671

487 173

Avgiftintäkter

537 173

502 006

467 570

Intäkter anslag

37 000

37 000

71 000

Summa intäkter

574 173

539 006

538 570

Drift av nätet

505 486

Tabell: Kostnader och avgiftsintäkter för Rakel. I avgiftsintäkterna ingår intäkterna från MSB:s egna
abonnemang (belopp i tkr).

Antal
abonnemang
31/12 2017

Antal
abonnemang
31/12 2016

Antal
abonnemang
31/12 2015

Statliga myndigheter

51 513

46 601

42 608

372 168

347 639

328 840

Kommuner

10 634

10 493

10 103

68 578

65 552

60 610

Landsting

4 015

3 857

3 847

35 621

34 920

31 700

Kommersiella

5 665

5 746

5 159

60 806

53 895

46 420

Summa

71 827

66 697

61 717

537 173

502 006

467 570

Kundgrupp

Intäkter
2017
(tkr)

Intäkter
2016
(tkr)

Intäkter
2015
(tkr)

Tabell: I tabellen redogörs för antalet abonnemang och fördelningen mellan olika användare samt intäktsutvecklingen under åren 2015–2017. I uppgifterna ingår även intäkter för MSB:s egna abonnemang, samt
ränteintäkter avseende investeringslån.

Anslutningen till Rakel fortsätter att öka och under 2017 tillkom 5 130
abonnemang, varav merparten från statliga myndigheter. En ökad
anslutning med ökade intäkter stärker de ekonomiska förutsättningarna
att vidmakthålla, förvalta och utveckla kommunikationstjänster i Rakel
utifrån användarnas behov. Det samverkanstillägg som införts för att
stimulera anslutningen till Rakel fram till och med 2018 bedöms ha
inneburit att anslutningen till Rakel har ökat.
Aktörernas behov av säker, tillgänglig, robust och skyddad mobil ipbaserad kommunikation är stort och ökande. Nuvarande datakapacitet
i Rakel räcker inte till för att tillgodose användarnas krav på datakommunikation. MSB har under året förberett för att säkerställa statlig
kontroll och rådighet över tid, över en kommunikationslösning som nu
ska utvecklas. I en kommunikationslösning med ökad datakapacitet är
användarnas metodik viktig. En väl genomtänkt plan för hur de samverkande aktörerna ska kommunicera är en del i genomförandet.
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Under året har MSB förstärkt robustheten i systemet för Viktigt meddelande
till allmänheten (VMA). Genom att ljudsignalen till VMA nu aktiveras via
Rakel säkerställs att Viktigt meddelande säkrare kan aktiveras.
2017
WIS-anslutning

Antal
(st)

2016

Procent

Antal
(st)

2015

Procent

Antal
(st)

Procent

288

99

278

96

276

92

Länsstyrelser

21

100

21

100

21

100

Landsting

20

100

20

100

20

100

Samverkansansvariga
centrala myndigheter

24

100

24

100

21

95

Kommuner

Utländska aktörer

5

5

5

Övriga aktörer

194

174

153

Totalt

552

522

496

Tabell: Antal WIS-anslutningar.

Antalet användare i det webbaserade informationssystemet WIS har ökat.
Under året har MSB också utvecklat en applikation till smartphones för
systemet och tagit fram riktlinjer för hur samverkan och informationsdelning i WIS ska gå till.
SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät, skiljt från
internet, för säker och krypterad kommunikation mellan myndigheter
i Sverige och i Europa. Nätet är utformat för att klara höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. Idag är 32 myndigheter anslutna. Under året har
åtgärder gjorts för att SGSI även fortsatt ska motsvara användarnas krav.
För att kunna ta emot incidentrapporter från statliga myndigheter och
kommande rapportering, från alla aktörer som berörs av genomförandet
av NIS-direktivet, har MSB arbetat med att ta fram ett tekniskt verktyg
för inrapportering. Verktyget effektiviserar myndighetens hantering av
inkomna incidentrapporter samt underlättar och förbättrar analysarbetet.
Syftet är också att verktyget ska göra det enklare att rapportera incidenter
till MSB.
Under 2017 har MSB genomfört ett fördjupat arbete för säkra kommunikationer i samband med samverkansaktiviteter. MSB har utarbetat rutiner
för sammankoppling av talgrupper i Rakel vid operativ samverkan och
dessa rutiner har testats vid regelbundna samverkanskonferenser vid fyra
tillfällen under året. MSB har under året genomfört regelbundna samverkanskonferenser hos åtta olika länsstyrelser i landet. Då har telefonteknik
och Rakel framgångsrikt använts.
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Under 2017 har krisinformation.se fortsatt att stärka förmågan att samla
in och bearbeta information från allmänheten genom s.k. crowdsourcing.
Syftet är att öva och utveckla befintliga verktyg inför en eventuell skarp
händelse, samt att omhänderta allmänhetens engagemang och vilja
att delta i krishantering och uppmuntra till dialog i sociala medier om
inträffade händelser.
MSB har påbörjat utveckling av applikationen Mina Sidor, som används av
aktörerna för att gemensamt ta fram frågor och svar. Applikationen Mina
sidor underlättar aktörernas informationssamordning vid samhällsstörningar. Utvecklingsarbetet genomförs dels för att modernisera verktyget
samt att höja säkerheten för användning av applikationen. Under 2017
har utvecklingen fokuserat på att ta fram ett nytt gränssnitt för användaradministrationen. Under 2018 kommer utvecklingsarbetet att fortsätta
med den publika delen av applikationen.

Bidragsgivning
Hur ledningsplatser och system är utformade och konstruerade är viktigt
för aktörernas förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och höjd
beredskap. MSB stödjer kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala
myndigheter genom rådgivning och delfinansierar åtgärder som ger
en ökad funktionalitet, tillförlitlighet, säkerhet och uthållighet. Under
2017 handlade det främst om åtgärder för att säkra strömförsörjningen
med reservkraft, integrerad installation av Rakel, teknik som möjliggör
att visualisera lägesbilder samt säkerhetslösningar som gör det svårare
för obehöriga att ta sig in. Stöd har getts löpande under året till lokal,
regional och central nivå. Cirka 50 projekt pågår, varav cirka hälften
färdigställdes under året. De åtgärder som vidtagits 2017 har förbättrat
förmågan att leda och samverka på lokal nivå för 14 kommunledningar
och 7 kommunala räddningstjänster och på regional nivå vid 2 landsting.
MSB har vidare uppgraderat och moderniserat ledningsplatser vid 11
länsstyrelser.
Utbildning
MSB har under 2017 påbörjat särskilda satsningar för att tillgodose
aktörernas behov av kunskapsutveckling inom civilt försvar. Projektet
PUST, som pågår 2017–2019, bygger på en nära samverkan mellan MSB
och Försvarsmakten och tar sin utgångspunkt i Gemensamma grunder
(grundsyn) för en sammanhängande planering för totalförsvaret. MSB har i förutsättningarna för projektet angett att ett specifikt delmål är att ta fram
utbildningspaket och genomföra utbildningar riktade till kommuner och
landsting. Inom ramen för projekt PUST ingår också ett revideringsarbete
av befintliga kurser i MBS:s kursutbud, för att belysa civilt försvar även
där. Målet med PUST är att 2019 kunna presentera en komplett utbildningsmodell för totalförsvar med systematiska aktiviteter. Sammantaget
bedömer MSB att PUST-projektet väsentligt kommer att öka aktörernas
tillgång till utbildning inom civilt försvar och därigenom också deras
förmåga. Samtidigt bör framhållas att detta är en satsning med stöd av
tillfälliga projektmedel.
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Inom krisberedskap och civilt försvar finns många olika utbildningsleverantörer. Flera aktörer genomför också utbildning i egen regi. Detta
ställer i förlängningen också krav på samordning.
MSB har gett FHS uppdraget att genomföra ett antal totalförsvarsseminarier för en bred målgrupp i samhället. Seminarierna görs i samverkan
mellan MSB, Försvarsmakten och Försvarshögskolan. 2017 genomfördes
totalförsvarsseminarier vid två tillfällen, i Örebro samt Västerbottens län.
Seminarierna erbjuds fortsatt under 2018, och programmet tas fram i
dialog med berörd länsstyrelse.
För att särskilt möta kommunernas behov av kunskapsutveckling inom
säkerhetsskydd så har MSB, i samverkan med bland andra FHS och
SÄPO, tagit fram en ny kurs. Kursen syftar till att utveckla och förbättra
förutsättningarna för kommunens arbete med säkerhetsskydd och civilt
försvar genom att behandla områden som säkerhetsanalys, säkerhetsskyddsplan och skyddsåtgärder. Kursen vänder sig till personer inom
kommunens säkerhetsskyddsorganisation inom prioriterade och skyddsvärda verksamheter.
MSB har också gett FHS uppdraget att utveckla en webbkurs i säkerhetsskydd. Denna kurs ska kunna erbjudas aktörer på bred front i samhällets
krisberedskap. Samverkan mellan MSB, FM, SÄPO och FHS är central.
MSB har gett FHS ett uppdrag som rör utveckling av en ny version av
rapporten Förutsättningar för svensk krisberedskap och totalförsvar. Syftet är att
skapa ett utbildningsmaterial om svensk krisberedskap och totalförsvar,
som ska kunna användas på olika nivåer av utbildningsinsatser inom
området krisberedskap och totalförsvar.
Under 2017 har MSB fortsatt det kunskapshöjande arbetet riktat till
bevakningsansvariga myndigheter och andra relevanta aktörer gällande
hotet från påverkanskampanjer och utvecklingen av ett modernt psykologiskt försvar. Under året har 64 utbildningstillfällen genomförts som
har nått cirka 3 200 personer. Därmed har cirka 7 200 personer nåtts
av kunskapshöjande åtgärder under 2016 och 2017. MSB genom FHS
genomförde bland annat den årligen återkommande Högre nationella
utbildningen i påverkanskampanjer och informationspåverkan. Årets
kurs fokuserade på påverkan av allmänna val.
Under 2017 var det Sveriges tur att anordna den sjunde upplagan av den
nordiska chefskursen. Ansvaret för den nordiska chefskursen roterar
mellan de nordiska länderna. Kursen, som anordnas av MSB med stöd av
FHS, samlar deltagare på hög chefsnivå inom myndigheter och näringsliv,
journalister, politiker, högre officerare samt även forskare och experter.
Särskilt fokus under årets kurs låg på hur de nordiska länderna förbereder
sig för att möta nya, komplexa hotbilder kopplade till den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde. Den nordiska chefskursen bidrar
till att höja kunskapen kring ländernas nationella system för samhällsskydd och beredskap. Kursen bidrar även till att stärka nätverken bland
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ansvariga beslutsfattare och därmed möjliggöra smidig samordning vid
skarpa händelser av gränsöverskridande karaktär. En gemensam rapport
utarbetades efter årets kurs och slutsatserna följdes upp i samband med
det nordiska GD-mötet i Köpenhamn.

Övning
Under 2017 liksom tidigare år, har MSB tillsammans med berörda aktörer
tagit fram en flerårig övningsinriktning. Övningsinriktningen för 2018–
2021 beslutades i början av 2018. Inriktningen tar sin utgångspunkt i den
nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB) och i andra analyser.
Fokuserade områden är samverkan och ledning, resurser, kommunikation och kompetens. Övningsinriktningen har skapat förutsättningar för
aktörernas långsiktiga (fyra år) övningsplanering på nationell och regional
nivå. Övningsinriktningen anger tydliga krav på att aktörerna ska arbeta
systematiskt med övningsverksamhet, genom flerårig övningsplanering,
samt utvärdering och erfarenhetshantering.
Arbetet i det nationella forumet för inriktning och samordning av
övningar (NAFS) har fortsatt. NAFS-forumet syftar till att inrikta och
samordna tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå samt
övningar inom EU och internationellt där svenska myndigheter deltar.
NAFS består av ett stort antal aktörer och leds av MSB.
Som en del i systematisk erfarenhetshantering från övningar har MSB
under 2017 implementerat ett tekniskt stöd för inrapportering som ska
användas av aktörerna. Vidare har MSB:s metodstöd vid övningar utvecklats och uppdaterats utifrån perspektiven utvärdering och erfarenhetshantering.
I det tilltagande arbetet med civilt försvar utgår MSB från den gemensamma grundsynen för civilt försvar som MSB och Försvarsmakten
har tagit fram. Tillsammans med Försvarsmakten planerar MSB även
för totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020). Övningen är den första större
totalförsvarsövningen på många år och syftar till att utveckla och pröva
förmågan att tillsammans skydda samhällsviktiga funktioner, värna
civilbefolkningen och försvara landet mot väpnat angrepp.
Under 2017 har MSB lämnat stöd, i form av teknik, metod och personal,
till myndigheter och länsstyrelser inför genomförande av tvärsektoriella
övningar på regional, nationell, EU och internationell nivå. Stöd har
bl.a. lämnats till nio länsstyrelser. Under året har MSB samordnat civila
aktörers deltagande i försvarsmaktsövning Aurora 2017. Övningen var
den största försvarsmaktsövningen på över 20 år och ett fyrtiotal myndigheter deltog.
Under 2017 har MSB deltagit i kärnkraftsövningen KKÖ 2017 samt fortsatt planeringen av samverkansövningen SAMÖ 2018. Under 2017 har
MSB även samordnat och planerat svenskt deltagande i Barents Rescue
2017 med Ryssland som värdland samt inlett planeringen för Barents
Rescue 2019, med Sverige som värdland.
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Övningsprojektet EDREX (European Disaster Response Exercise) avslutades
under 2017. Projektet har pågått under 18 månader och bestått av både
simulerings- och diskussionsövningar. Övningarna har fokuserat på att
hantera komplexa händelser som krävt gränsöverskridande samverkan
inom EU och MSB:s bedömning är att EDREX har ökat den samlade
förmågan inom EU. Vidare har MSB givit stöd till övning NATO EADRCC
2017 samt till regeringskansliets deltagande i Natos övning Crisis Management Exercise, CMX17.
MSB:s arbete med aktörerna genom övningsinriktning och metodstöd för
flerårig övningsplanering har under 2017 bidragit till att aktörerna nu i
större utsträckning har tagit fram fleråriga övningsplaner.
Inom området forskning om övningsutvärdering har MSB under året
finansierat ett femårigt forskningsprojekt för att utveckla erfarenhetshantering och lärande vid tvärsektoriella övningar.
MSB har under 2017 förberett för övningen NISÖ2018, en återkommande
nationell simuleringsövning med motspel arrangerat av MSB. Syftet med
övningen är att stärka samhällets förmåga att hantera större nationella
it-relaterade kriser, främst genom att utveckla förmågan till samarbete
och samordning mellan privata och offentliga aktörer inom utpekade
sektorer. NISÖ2018 bidrar till ökad kunskap om samordning, samverkan
och samspelet mellan privata och statliga aktörer.
Sammantaget har under 2017, cirka 31 800 personer övats inom samhällsskydd och beredskap och ett stort antal myndigheter och länsstyrelser.

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling
I mars 2017 gjordes en överenskommelse med länsstyrelsen Gotland och
en gemensam inriktning med Region Gotland togs fram, om att MSB
ska samverka med och stärka länsstyrelsen och Region Gotland under
perioden 2017–2020. Gotland anges som ett av flera strategiskt viktiga
områden i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet för 2016–2020. Arbetet
med krisberedskap och civilt försvar behöver därför anpassas efter det
säkerhetspolitiska läget och de särskilda förutsättningar som finns för
Gotland. Under 2017 har MSB samarbetat med Länsstyrelsen Gotland
och Region Gotland inom områdena samverkan och ledning, planering,
övning, informationssäkerhet och kontinuitetshantering samt ledningsplatser.
MSB har efter utlysning av forskningsmedel beslutat att finansiera en
forskningssatsning på området samverkan och ledning ur ett genusperspektiv. Forskningsprojektet ”Makt och normer i arbetet med att åstadkomma inriktning och samordning under kriser” kommer att synliggöra
hur samverkan och ledning påverkas av olika normer och maktrelationer
som är kopplade till genus. På så sätt fås kunskaper som kan bidra till att
samverkan och ledning bättre tar hänsyn till människors olika villkor.
Projektet pågår under fem år och är ett samarbete mellan Lunds universitet
och Göteborgs universitet.
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Insatser och incidenthantering
Under förmåga att agera samordnat redovisas de åtgärder som skett
under året för att driva aktörsgemensam hantering vid samhällsstörningar samt att stärka aktörer med kompetens och materiel genom
insatser i andra länder (med undantag för insatser inom stärkande av
katastrofberedskap vilka redovisas under förmåga brand och olycksförebyggande arbete).
Under året har MSB drivit den aktörsgemensamma hanteringen av flera
större nationella händelser.

VIKTIGT MEDDELANDE
TILL ALLMÄNHETEN
År 2017 utfärdades ett
rekordhögt antal Viktigt
meddelande till allmänheten, VMA. De flesta
VMA utfärdas på grund
av bränder.
Vanligtvis utfärdas ungefär 15–20 VMA på ett år,
och 2017 blev det hela
46 stycken.

Terrorattentatet Stockholm 7 april
Terrorattentatet den 7 april 2017 i Stockholm innebar att MSB beslutade
om en särskild organisation med huvuduppgiften att genom användning
av myndighetens olika operativa leveranser – framför allt kriskommunikation, lägesbild och samordning – verka trygghetsskapande och driva
en effektiv aktörsgemensam hantering. Bedömningen är att de ansvariga
aktörerna hanterade händelsen väl och att MSB genom den operativa
erfarenheten och beredskapen i form av väl inarbetade och övade rutiner
samt nätverk med externa aktörer och erfarenheter från andra länder,
kunde bidra till en stark och resurseffektiv hantering där förtroendet
för svenska myndigheter bibehölls. Bedömningen är att de förberedda
budskap om källkritik och ”så beter du dig i sociala medier” som krisinformation.se publicerade ledde till en kunskapshöjning hos allmänheten
och ett ökat förtroende för systemet. Etablerade medier hjälpte i hög
grad till att sprida budskapen. Krisinformation.se var en av de mest
re-tweetade källorna under eftermiddagen den 7 april, vilket ytterligare
stärker kanalens betydelse i att möta allmänhetens behov av bekräftad
myndighetsinformation. Vid terrorattentatet var krisinformation.se även
den enda aktör som hade förberett information om hur man beter sig
vid attentat och antagonistiska hot, vilket uppskattades både av allmänhet
och av andra aktörer. Under slutet av 2017 har MSB startat ett språkprojekt
som undersöker möjligheterna till att kriskommunicera på fler språk än
svenska. MSB har efter händelsen arbetat med att dra erfarenheter och
påbörja återförandet av lärdomar från hanteringen av terrorattentatet
på Drottninggatan 7 april och har ett pågående regeringsuppdrag att
utvärdera hanteringen av attentatet. Uppdraget ska redovisas senast den
30 april 2018. MSB deltog också tillsammans med Polisen, Socialstyrelsen
samt räddningstjänsten och sjukvården i Stockholm i en EU-workshop
den 9–10 oktober 2017. Det var ett tillfälle för blåljusmyndigheter att
dela erfarenheter och goda exempel kring hantering av terrorhändelser.
Den svenska delegationen höll en gemensam presentation.
Felaktigt VMA-larm
Den 9 juli 2017 sände SOS Alarm ett felaktigt VMA-larm i Stockholm. Den
felaktiga signalen orsakade ett informationstryck från allmänheten.10
Krisinformation.se var snabbt ute och informerade via Twitter.

10. ”Omständigheterna kring SOS Alarms felaktiga VMA-larm i Stockholm den 9 juli 2017”,
MSB:s Dnr 2017-7376.
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Dock resulterade de många frågorna från allmänheten i en massiv informationsinsats under efterföljande dagar. MSB har till följd av erfarenheterna av det stora informationstrycket bland annat ökat kapaciteten
att ta emot fler besökare på msb.se. Det felaktiga VMA-larmet visade på
ett stort behov av att informera för att möta de höga förväntningarna på
information hos allmänhet och media och att kunskapen hos allmänheten
om vad man bör göra vid ett VMA behöver höjas. Med anledning av detta
satsade Krisinformation.se på en informationskampanj vid VMA-testet i
september, med filmer och grafik för att öka kunskapen om VMA. Innehållet togs fram utifrån de frågor allmänheten ställde efter den 9 juli. Som
en direkt effekt av detta deltog rekordmånga, 25 700, i crowdsourcingen
”Hörde du tutan?” i september.
Risk för vattenbrist
Mindre snö och regn än normalt ledde till låga vattennivåer i sjöar,
vattendrag och grundvattenmagasin. Denna situation medförde att
stora delar av landet riskerade vattenbrist under sommaren 2017, vilket
föranledde operativ hantering av myndigheten. MSB hanterade nationell
samordning avseende vattensituationen från juni till och med augusti, på
begäran av de sju länsstyrelserna i södra Sverige som ingår i samverkansgrupperingen Sydlänen (Jönköping, Halland, Blekinge, Skåne, Kronoberg,
Kalmar och Västra Götaland) via Länsstyrelsen i Kalmar. Samordningen
omfattade både lägesbild och problemhantering samt informationssamordning. Totalt genomfördes nio samverkanskonferenser, där den
första samverkanskonferensen med fokus lägesbild hade 48 deltagare
(27 inbjudna aktörer, inklusive samtliga länsstyrelser). MSB stöttade aktörerna med samlad information i WIS om myndigheters aktiviteter och
ansvar för att underlätta myndigheternas informationsdelning, rådgivning till länsstyrelserna i olika sakfrågor som juridik, bevattningsförbud
och transport av vatten, samt uppföljning av olösta problemställningar.
Arbetet fick stor effekt hos länsstyrelserna då deras inkommande frågor
till MSB och andra myndigheter minskade drastiskt efter några veckors
intensivt informations- och rådgivningsarbete.
Wannacry/Ransomware attacken
Den 14 maj bjöd MSB in till nationell samverkanskonferens med anledning av den då pågående it-attacken Wannacry/Ransomware i syfte att
förmedla till aktörerna vad som hänt och förklara hur attacken kunde
påverka dem. Samverkanskonferensen lyckades effektivt besvara aktörernas frågor, varför det efter mötet inte efterfrågades mer nationell
samverkan. Liksom vid terrorattentatet i april, visade detta på att en tidig
samverkanskonferens med fokus på lägesbild och informationsutbyte
kan få stora effekter och stilla behovet av ytterligare uppdateringar. Detta
visar att nationella samordningsaktiviteter bör användas proaktivt och
tidigt i händelser.
Aurora -17
Under Försvarsmaktens övning Aurora var MSB:s särskilda organisation
beredd på att hantera konsekvenser som övningen kunde få på samhället
i stort. Bland annat förstärktes omvärldsbevakning för tidig upptäckt och
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MSB:s uppdrag under
försvarsmaktsövningen
Aurora 17 var att samordna civila myndigheters deltagande.
Övningen var den största
försvarsmaktsövningen
på över 20 år och ett
fyrtiotal myndigheter
deltog. Övningen omfattade att hantera
skarpa konsekvenser på
nationell och regional
nivå.

för upprätthållandet av en aktuell lägesbild. I detta arbete bidrog Krisinformation.se med mediebilder och blogginlägg om hur övningen påverkar
allmänheten. Blogginlägget blev ett av de mest lästa under året. Inför
övningen tog MSB fram en konsekvensbedömning för eventuella skarpa
händelser som kunde ge nationella konsekvenser kopplat till övningen.
Analysen delades med berörda aktörer och i samband med utskicket
testades också det kryptografiska sambandet till myndigheterna.
Löpande operativ hantering av nationella händelser under året
Under året har lägesbilder tagits fram vid operativa händelser, särskild
organisation, inför Aurora, inför Fotbollsmatch UEFA i Stockholm, inför
EU-toppmötet i Göteborg samt under terrorhändelsen i Stockholm den
7 april.
Under 2017 genomförde MSB totalt 52 regelbundna samverkanskonferenser,
varav 48 genomfördes per telefon och fyra (de onsdagar som sammanfallit med test av VMA) via Rakel. Statistik har under året förts för de
telefonibaserade samverkanskonferenserna. Totalt har ett sjuttiotal olika
aktörer deltagit vid de regelbundna samverkanskonferenserna, med ett
medeltal för året på 39 aktörer per konferens.
Utöver de regelbundna samverkanskonferenserna har det också genomförts 14 operativa samverkanskonferenser. Två av dessa gällde vädervarningar, två gällde terrorattentatet i Stockholm, en gällde Ransomware-attacken Wannacry och nio gällde vattenbristsituationen under
sommarhalvåret. Medeltalet för dessa samverkanskonferenser var 36 deltagande aktörer. Ransomware-händelsen Wannacry hade flest deltagare (93).
År

Besök startsidan

Besök webbplatsen

2017

253 325

947 766

2016

158 354

521 957

2015

116 679

377 873

Tabell: Antal besök på Krisinformation.se

Flest besök på webbplatsen och mest aktivitet i sociala medier skedde i
samband med attentatet på Drottninggatan i Stockholm i april och vid
det falska VMA-larmet i juli då enstaka inlägg nådde en räckvidd på upp
till 454 000 användare på Facebook och 400 000 via Twitter. MSB bedömer
att sociala medier är ett användbart sätt att sprida och dela information.
MSB:s implementering av den nationella handlingsplanens genomförande av
FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020
Under 2017 har MSB stärkt styrningen och arbetet har tydligare samordnats med det bredare arbetet med jämställdhetsintegrering. Bland
annat har myndigheten fastställt en myndighetsövergripande strategi för
jämställdhetsintegrering. En revidering av MSB:s handbok för jämställd-
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het i internationella insatser har inletts. För att systematisera arbetet
med jämställdhet sjösatte MSB 2016 ett graderingssystem för vilken
påverkan en insats har på jämställdhet och utsatta gruppers situation.
Graderingen styr integreringen av perspektivet i planeringsfas, uppföljning och rapportering. Under 2017 har 10 insatser graderats som hög, 32
som medel och 16 som låg avseende relevans för jämställdhet. Arbetet
med att genomföra MSB:s handlingsplan för jämn könsfördelning vid
rekrytering till insatser har fortsatt. Målsättningen är att minst 40 % av
MSB:s utsända ska vara kvinnor. Under 2017 utgjorde kvinnor 29 % av
heltidskontrakterade årsarbetskrafter i insatsverksamheten, vilket är
en ökning med 4 % från föregående år. MSB:s resursbas förstärktes med
111 personer, varav 45 % kvinnor.
MSB har stärkt sin resursbas som nu består av 50 genusrådgivare. En
avancerad kurs för genusrådgivare har tagits fram och genomförts. 25
experter inom könsrelaterat våld har rekryterats för att kunna stödja
MSB:s samarbetspartners. Antalet utsända genusrådgivare har ökat från
fyra 2016 till tio, 2017.
I Kamerun har MSB 2016–2017 genomfört en byggnation av Women
Cohesion Spaces (WCS) med UN Women, ett område för integration och
säkerhet för kvinnor och flickor som har överlevt könsbaserat våld. Varje
WCS beräknas nå minst 1 000 personer och engagerar lokala organisationer
i aktiviteter som rådgivning, utbildning och träning.
I Centralafrikanska republiken har MSB stöttat OCHA med en genusrådgivare som arbetar med att stärka OCHA:s och andra humanitära
aktörers förmåga. MSB:s expert har utbildat mer än 655 personer (45 %
kvinnor, 55 % män) inom ämnet könsbaserat våld och jämställdhet samt
kring hur dessa aspekter integreras inom humanitärt stöd. Mer detaljerad beskrivning av arbetet sker i den särskilda redovisning som lämnas
till regeringskansliet samma dag som årsredovisningen.
Humanitära insatser
Vid humanitära kriser i andra länder har MSB en omfattande förmåga
att stärka internationella aktörers responskapacitet med kompetens och
materiel.
MSB har under 2017 genomfört en av myndighetens hittills största
humanitära insatser, till stöd för det kraftigt ökande responsarbetet
på grund av den humanitära krisen i nordöstra Nigeria. MSB:s insats
innehåller byggnation och etablering av en tältbaserad större humanitär
bas i Maiduguri, regionshuvudstaden i Borno State i nordöstra Nigeria,
samt åtta mindre humanitära hubbar i regionen för hela det humanitära
samfundet. Det övergripande målet är att skapa en utökad och kontinuerlig närvaro i utsatta områden för att ge förutsättningar för genomförande, uppföljning och utvärdering av humanitär verksamhet. Insatsen
förväntas även bidra till stärkt fältsamordning av de olika humanitära
aktörernas verksamhet.
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Den större basen i Maiduguri har varit i drift sedan januari 2017 och
använts av personal från ett stort antal hjälporganisationer, men även av
t.ex. journalister. Anläggningen har haft en hög beläggning och använts
av flera hundratals personal. Anläggningen uppfyller de säkerhetskrav
som har etablerats av FN:s säkerhetsorganisation, vilket bidrar till att
minska säkerhetsriskerna för personalen i området. Ett arbete har nu
inletts med att montera ner tälten och ersätta dem med prefabricerade
moduler för att skapa ett mer långsiktigt boende för FN och partners.
De åtta mindre humanitära hubbarna har placerats på prioriterade och
mycket otillgängliga platser för att möjliggöra genomförande av humanitära interventioner utifrån faktorer som tillgänglighet, säkerhet och
behov. Fyra av de åtta hubbarna togs i drift under 2017 och de resterande
driftsätts under början av 2018. De initiala utvärderingarna visar på hög
beläggning och på att hubbarna är helt nödvändiga för att humanitär
personal ska kunna verka i de berörda områdena.
MSB har under 2017 genomfört omfattande insatser för uppförande av
boende- och kontorslösningar för humanitär personal också på flera
andra platser, såsom i Bangladesh, Centralafrikanska republiken, Irak
och Kamerun.
Humanitär minhantering
Inom minhanteringsområdet har MSB under 2017 bland annat fortsatt
att ge stöd till arbetet med vapen- och ammunitionshantering i Somalia.
MSB:s expert har löpande under hela insatsperioden 2015–2017 bidragit
till FN:s minhanteringsorgans (UNMAS) och den somaliska regeringens
vapen- och ammunitionshantering genom att stödja verksamheten med
utveckling och tillhandahållande av relevanta utbildningar, monitorering
och rådgivning. MSB:s expert har spelat en nyckelroll som kunskapsbärare och rådgivare och har skapat flertalet positiva resultat sedan
start. Stödet har starkt bidragit till att UNMAS har uppnått samtliga mål
för 2017. Bland annat har flera framsteg gjorts vad gäller att bygga upp
nyckelfunktioner för den nationella säkerheten. MSB har även bistått i
arbetet med att ta fram en strategisk plan och ett institutionellt ramverk
för Somalia gällande hanteringen av vapen och ammunition. Ramverket
formulerar nationella standarder, regleringar och rutiner.
MSB planerar för fortsatt stöd till UNMAS/Somalia under 2018. Målsättningen med verksamheten kommer fortsatt vara ett minskat explosivt
hot genom stärkt förmåga hos ansvariga institutioner att hantera, förvara och oskadliggöra vapen, ammunition och explosiva ämnen på ett
säkert sätt.
Civil konflikthantering
Vid konflikter i andra länder stärker MSB EU och internationella organisationer att bedriva civil konflikthantering. MSB stödjer med kompetens
inom olika områden (exempelvis administration, upphandling, säkerhet,
it/telekom och sjukvård) genom att sekondera personal till insatser och
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till organisationernas högkvarter. Stödet syftar till att stärka de ansvariga
aktörernas kapacitet att planera insatser samt skapa operativa förutsättningar för organisationerna att bedriva verksamhet i konflikt- och
postkonfliktområden.
Inom civil konflikthantering har MSB under 2017 fortsatt att ge stöd till
ett flertal missioner, huvudsakligen inom ramen för EU:s gemensamma
säkerhets- och försvarspolitik. MSB har under 2017 också initierat stöd
till FN:s fredsbevarande insatser, genom stöd till verksamhet på Haiti
och i Uganda. Ytterligare en ny typ av insats för MSB under året är stödet
till Kustbevakningen och Frontex inom ramen för Operation Triton.
Kustbevakningen hade uppdraget att bevaka en del av Medelhavet söder
om Italien. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex hjälper
EU-länderna och Schengenassocierade länder att skydda sina yttre
gränser och bidrar till enhetliga gränskontroller inom EU. På plats hade
Kustbevakningen befogenheter att utföra till exempel gränskontroller
för att förhindra gränsöverskridande brottslighet, såsom smuggling
av människor och narkotika. I uppdraget ingick även, i enlighet med
internationell lag, att bistå vid sjöräddningar. Efter tidigare erfarenheter
av insatser på Medelhavet bedömde Kustbevakningen att särskild expertis
behövdes ombord på fartyget för att säkerställa medicinskt omhändertagande av de människor i sjönöd som räddas. En förfrågan om sjukvårdsstöd skickades till MSB och myndigheten deltog i operationen under
juni, juli och augusti.
Under insatsen räddades 1 691 män, 302 kvinnor och 402 barn i totalt
22 sjöräddningar. Hälften av dem behövde vård ombord. Människorna
som räddades var i många fall i dåligt skick, med skador som skottskador,
benbrott och kemiska brännskador. Även uttorkning och undernäring
förekom. Ett särskilt fokus för MSB:s personal var utsatta grupper, som
barn och gravida kvinnor. MSB:s bidrag var avgörande för kvaliteten och
effektiviteten i det medicinska omhändertagandet och insatsen har bidragit
till att rädda liv och lindra nöd hos drabbade människor. Personalen
genomförde också kapacitetsstärkande utbildningar för övrig besättning,
planerade för och satte vårdrutiner ombord.
MSB:s biståndsinsatser finansieras med externa medel, i enlighet med
bestämmelserna i myndighetens instruktion. I linje med bedömningen
i föregående årsrapport har biståndsinsatsernas omfattning ökat under
2017 jämfört med 2016. Detta förklaras huvudsakligen av de stora
boende- och kontorsinsatser som pågått i Nigeria och Centralafrikanska
republiken under 2017, samt av att verksamheten generellt återgick till
normala prioriteringar efter att den internationella biståndsverksamheten varit delvis nedprioriterad i samband med flyktingsituationen
under första delen av 2016. Totalt uppgick den externa finansieringen
för biståndsinsatser under 2017 till 186,8 mnkr, jämfört med 150,5 mnkr
under 2016 vilket inkluderar både avgiftsbelagd verksamhet och anslagsfinansierad respektive bidragsfinansierad verksamhet).
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Finansiär

2017

2016

2015

Sida

135,5

109,7

159,9

41,4

36,4

37,8

FN

2,3

3,7

7,7

EU

6,6

0,7

5,3

-

-

0,6

1,0

-

-

Regeringskansliet

DFID
Kustbevakningen
Totalt

186,8

150,5

211,3

Tabell: MSB:s finansiärer och intäkter för biståndsinsatser 2015–2017 (mnkr).

Insatser i icke biståndsländer
Under februari 2017 skickade MSB brandbekämpningsmateriel via ERCC
till Chile som stöd till de omfattande skogsbränderna som härjat i landet
sedan december 2016. MSB bistod även med en expert inom it/telecom
och information som stöttade teamets ledning- och samverkansfunktion.

Förberedelse till MSB:s operativa arbete
MSB har för den operativa beredskapen en beredskapsorganisation vars
syfte är att upptäcka, verifiera, larma och informera vid händelser. För
detta bedrivs en kontinuerlig omvärldsbevakning med utgångspunkt i de
av riksdagen beslutade målen för samhällets säkerhet. Utöver de händelser som föranleder omedelbara åtgärder identifieras och analyseras även
händelser som kan utvecklas mot konsekvenser i en nära framtid. Under
2017 identifierades 61 sådana händelser av vilka 35 medförde att konsekvensanalyser togs fram. Antal händelser som bedöms per år beror på
vad som inträffar i omvärlden och i Sverige. Året 2017 var det något färre
identifierade händelser än tidigare år men en hög andel av dessa ledde
vidare till konsekvensanalyser.
2017

2016

2015

6
(365)

7
(366)

25
(365)

Särskilda rapporter

5

6

17

Säkerhetsöversikter

114

117

165

Konsekvensanalyser

35

42

48

Bedömningar av händelser

61

95

161

Lägesbilder
(Inriktningsunderlag)

Tabell: Antalet operativa lägesbilder, rapporter och analyser.

Operativa händelser rapporteras kontinuerligt i de dagliga inriktningsunderlagen. Utöver de händelser som föranleder omedelbara åtgärder
identifieras och analyseras även händelser som kan utvecklas mot konsekvenser i en nära framtid. Samma händelser kan medföra att en lägesbild
produceras för att samlat beskriva MSB åtgärder. Operativa händelser kan
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även rapporterats i särskild ordning (särskilda rapporter). Säkerhetsöversikter till internationella insatser produceras till stöd för beslutsfattande
chefer samt utsänd personal.
Som ett led i att ta del av aktörernas samverkansformer, samt att förankra MSB:s drivande roll för aktörsgemensam hantering hos nationella
och regionala aktörer har MSB under 2017 deltagit i två nationella
(Aurora -17 och Barents Rescue) och fyra regionala/sektorspecifika
övningar: KKÖ -17, X-Stream, ledningsövning för stödstyrkan och krisledningsövning inom ramen för Transportsektorns samverkan inför
samhällsstörningar (TP SAMS).
MSB har deltagit i Försvarsmaktens interna arbetsgrupp kring konceptualisering av svenskt värdlandsstöd vid mottagande av internationella
militära resurser, och där bidragit med kunskap avseende operativ
förmåga av civila resurser, samt vilket stöd Försvarsmakten kan få från
civila aktörer.
Arbetet med MSB:s kris- och krigsplacering har under 2017 fortsatt.
Under året har MSB tillsammans med länsstyrelserna genom arbetsgrupper och seminarier utvecklat samverkansformer mellan nationell
och regional nivå i enlighet med de gemensamma grunderna, bland annat
inom ramen för Samverkansområdet Geografiskt Områdesansvar (SOGO).
MSB har etablerat fem olika kommunikatörsnätverk med fokus på olika
områden som smitta, elstörningar, transporter, radionukleära händelser,
och kemikalieolyckor och oljespill. Varje nätverk träffas två gånger per
år. Utvecklingen av dessa kommunikatörsnätverk har fortsatt under
2017, bland annat med en gemensam nätverksträff som berörde erfarenheter av t.ex. kommunikation kring bombdåd i Bryssel och tankar och
förberedelser inför valet 2018. MSB har under året även genomfört
utbildningar i kommunikatörsnätverken om källkritik och sociala medier
och i maj höll WHO:s kommunikationsansvariga en workshop i riskkommunikation om smittspridning för 20 kommunikatörer inom olika
hälsomyndigheter. MSB arrangerade även den årliga TiB-nätverksträffen
med 48 TiB:ar från olika myndigheter.
MSB har under året varit aktivt drivande i att få med perspektivet kring
frivilligfrågor avseende effektiv användning av samhällets samlade resurser,
främst genom kartläggning för att skapa en helhetssyn på kontakter,
aktiviteter och studier kopplade till de frivilliga försvarsorganisationerna.
MSB:s uppdrag att stärka aktörer med kompetens och materiel genom
insatser inom civil konflikthantering innebär att MSB bidrar till att skapa
operativa förutsättningar att bedriva verksamhet i konfliktoch postkonfliktområden för EU, FN, organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa (OSSE) och Temporary International Presence in Hebron (TIPH).
Under 2017 initierades stödet till FN:s fredsfrämjande verksamhet på
uppdrag av regeringen.
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Under 2017 meddelade EU att avtal kommer slutas med MSB i början
av 2018 om att MSB ska köpa in, lagerhålla, underhålla och distribuera
materiel för att säkerställa den samlade materielförsörjningen för EU:s
insatser inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP).
Detta i syfte att avsevärt korta ned tiden för planering och uppstart av
insatserna, vilket innebär en avgörande effektivisering. Det innebär i sin
tur att EU kommer att kunna fokusera ytterligare på uppdraget att stärka
fred, säkerhet och lag och ordning i närområdet samt i områden med
konflikter/som utgör grogrund för internationell terrorism, vilka riskerar
att spilla över på EU.
Ett antal kunskapsuppbyggande rekognoseringar har genomförts till
bl.a. Nigeria, Centralafrikanska Republiken, Bangladesh och Irak. Nigeria
har fortsatt varit fokus för ett mycket omfattande säkerhetsarbete då uppdraget att bygga humanitära hubbar åt FN, i områden som har hög
närvaro av Boko-Haram, krävt utsändande av en säkerhetsrådgivare i fält
samt kontinuerlig uppföljning. Irak och Bangladesh är ytterligare exempel på områden som MSB verkar i och där särskilt säkerhetsarbete krävts
under 2017 på grund av det komplexa säkerhetsläget.
Under året har MSB vidareutvecklat den operativa leveransen inom den
biståndsfinansierade verksamheten som syftar till att stärka internationella aktörers kapacitet inom jämställdhet och könsbaserat våld främst
genom att utöka resursbasen för insatserna.
MSB genomför också ett omfattande säkerhetsarbete inom områdena:
-- Stöd till internationella insatser.
-- Stöd till andra myndigheter som verkar internationellt.
-- Utbildning av egen och andra myndigheters personal.
Arbetet bedrivs i första hand proaktivt, dvs. att genom analyser och samverkan med internationella partners förutse vilka risker som finns för
att kunna förebygga dem. Under året har cirka 110 säkerhetsöversikter
gjorts för olika insatser till stöd för beslutsfattande chefer samt utsänd
personal, se tabell ovan.
MSB har en hög materiell beredskap att genomföra biståndsinsatser.
Under 2017 bedrevs ett omfattande arbete med att vidareutveckla bland
annat base camp-konceptet för att ännu bättre svara upp mot behoven i
fält. Detta arbete kommer att slutföras under 2018.

Återrapportering nr 2 enligt regleringsbrevet
MSB ska stödja de bevakningsansvariga myndigheterna i planeringen av det civila
försvaret. Planeringsarbetet ska syfta till att säkerställa den samlade förmågan i
totalförsvaret. MSB ska redovisa genomförda stödåtgärder.
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MSB:s arbete att stödja bevakningsansvariga myndigheter består av flera
delar. Stödet har omfattat bland annat utbildning, kunskapsutveckling
och direkt stöd till ett län.
Kunskapshöjande seminarier med samverkansområdena rörande civilt
försvar har genomförts (för Samverkansområdet Geografiskt områdesansvar genomfördes detta redan 2016). MSB har tillsammans med Försvarsmakten deltagit i en mängd utbildningar, möten och sammankomster
som myndigheter, frivilligorganisationer och företag genomfört. MSB har
vid dessa tillfällen informerat om den återupptagna planeringen inom
totalförsvaret och vad som pågår inom verksamhetsområdet. Information
om utvecklingen inom internationella samarbeten, till exempel Natos
civila beredskapssamarbete inkluderas i en stor del av utbildningarna.
MSB har gett FHS ett antal uppdrag som rör utbildningsområdet. Exempelvis att genomföra totalförsvarsseminarier för en bred målgrupp.
Under 2017 genomfördes totalförsvarsseminarier vid två tillfällen, i
Örebro respektive Västerbottens län. För att öka kunskapen om säkerhetsskydd har FHS på uppdrag av MSB genomfört en pilotutbildning
för Göteborgs stad under hösten. Andra utbildningar som genomförts
kopplat till totalförsvar är projektet PUST som beskrivts ovan.
MSB har slutit en överenskommelse med länsstyrelsen Gotland om riktat
stöd under perioden 2017–2020. MSB samarbetar med Länsstyrelsen i
Gotlands län och Region Gotland inom områdena samverkan och ledning,
planering, övning, informationssäkerhet och kontinuitetshantering samt
ledningsplatser. Syftet är att stärka deras förmåga inom dessa områden
och ge dem möjlighet till en snabbare utvecklingstakt, utifrån den nationella grundsynen.
Inom övningsområdet har MSB under 2017 deltagit i arbetet med
övningen Aurora, planering för övningen SAMÖ 2018 och totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020). I det nationella forumet för inriktning och
samordning av övningar (NAFS) har övningar inom civilt försvar tagits
upp och MSB har även lämnat direkt stöd till ett antal länsstyrelser.
MSB har under året riktat en särskild satsning i sitt arbete med signalskydd och säkra kryptografiska funktioner mot de bevakningsansvariga
myndigheterna.
Vad dessa genomförda stödåtgärder mer i detalj har inneburit framgår i
den särskilda redovisningen av uppdraget Planering och förberedelser pågår
– redovisning av hur planeringsarbetet fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts vad avser civilt försvar samt vilka övergripande åtgärder som myndigheten
har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete11 som lämnas
till Regeringskansliet vid samma tidpunkt som årsredovisningen.

11. MSB dnr 2017-12397.
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Återrapportering nr 3 enligt regleringsbrevet
MSB ska ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan och
annan spridning av vilseledande information inom det egna ansvarsområdet.
Myndigheten ska dessutom genom kunskapsspridning och stöd till samverkan bidra
till övriga bevakningsansvariga myndigheters och berörda aktörers beredskap inom
området. MSB ska redovisa genomförda åtgärder.
MSB har tolkat uppgiften i regleringsbrevet som att MSB ska utveckla
förmåga för att särskilt identifiera och möta kognitiv påverkan (informationspåverkan) riktad mot Sverige.
För att identifiera informationspåverkan, följer och bedömer MSB löpande
informationsverksamhet som är riktad mot Sverige i syfte att påverka
beslutsfattande och svensk opinionsutveckling. Detta är en löpande operativ uppgift, integrerad i arbetet med samlade lägesbilder, koordinerat
beslutsfattande och samlad kommunikation med allmänhet och media
för händelser i hela hotskalan. För att kunna identifiera påverkansaktiviteter behöver dessa kunna särskiljas från en normalbild. MSB:s
stående operativa verksamhet syftar till att identifiera och verifiera
kriser, bedöma konsekvenserna av det som sker samt ta fram samlade
dagliga lägesbilder. MSB identifierar och verifierar dagligen störningar
i samhället och värderar löpande huruvida någon händelse/kris tillhör
normalbilden. Utöver det dagliga operativa arbetet har MSB en gedigen
kunskap om att identifiera och bedöma sårbarheter i samhället genom
bl.a. arbetet med den nationella risk- och förmågebedömningen samt
flödet av myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. Därigenom kan
MSB bedöma sårbarheter i det svenska samhället och identifiera försök
att utnyttja dessa sårbarheter samtidigt som myndigheten har en stark
förmåga till samverkan och ledning under en samhällsstörnings alla faser
– före, under och efter.
MSB har under 2017 vidareutvecklat förmågan att upprätthålla en operativ
normalbild rörande påverkansaktiviteter riktade mot Sverige. I syfte att
utveckla den gemensamma nationella förmågan att identifiera informationspåverkan har MSB under 2017 vidareutvecklat befintliga samverkansformer, bl.a. genom regelmässig samverkan med Försvarsmakten/
Must, Försvarets radioanstalt, Säkerhetspolisen och Polisens nationella
operativa avdelning. Samverkan sker inom ramen för MSB:s operativa
roll, både bilateralt och i gemensamma forum. Detta bidrar till kunskapsutveckling rörande informationspåverkan och påverkanskampanjer.
Särskild fokus har också lagts på att utreda och identifiera behov av
tekniska stödsystem, vilket lagt grunden för framtida utvecklingsåtgärder
för att systematisera och effektivisera det löpande arbetet. MSB har även
påbörjat utveckling av rapporteringsformer för mottagare utanför myndigheten, såsom att delge samlade bedömningar och lägesbilder. Vidare har
bl.a. följande verksamheter bedrivits under 2017:
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•• Löpande bevakning och analys kring informationspåverkan och
påverkansaktiviteter riktade mot Sverige.
•• Utbildningar riktade mot relevanta befattningshavare för att
identifiera påverkanskampanjer och informationspåverkan.
•• Samverkan med internationella motparter syftande till att stärka
förmågan att identifiera informationspåverkan.
•• Påbörjat en rapport för arbetet med informationspåverkan och
påverkanskampanjer med publicering under 2018.
•• Påbörjat en forskningsutlysning för åren 2018–2021 med start
senast halvårsskiftet 2018.
Myndighetens verksamhet för att stärka den nationella förmågan att
möta påverkanskampanjer och informationspåverkan sker främst genom
kunskapshöjande aktiviteter mot relevanta aktörer. Detta är centrala och
integrerade delar i myndighetens samlade utveckling av moderna psykologiska försvarsförmågor.
MSB har 2017 fortsatt arbetet med kunskapshöjande aktiviteter riktade
mot bevakningsansvariga myndigheter och andra relevanta aktörer. Vid
dessa har målgrupperna framfört behov av tydliga metoder och principer
för att möta informationspåverkan. Under året har bl.a:
•• 64 utbildningstillfällen genomförts där cirka 3200 tjänstemän
deltagit. Totalt har cirka 7 200 tjänstemän och berörda aktörer nåtts
av kunskapshöjande utbildning 2016 och 2017.
•• MSB genomfört en nationell konferens kring psykologiskt försvar vid
Försvarshögskolan, riktad bl.a. till bevakningsansvariga myndigheter,
Regeringskansliet och Försvarsmakten.
•• MSB initierat en handbok i samverkan med Lunds universitet i syfte
att kartlägga, systematisera och analysera den kunskap, forskning
och praxis som finns kring informationspåverkan och påverkansaktiviteter. Detta ska utmynna i en handbok med generella och lättillgängliga verktyg för att möta påverkan. Handboken ska publiceras på
svenska och engelska under 2018.
Under 2017 har MSB använt etablerade kanaler för informationsutbyte
med aktörerna (såsom samverkanskonferenser) samt för kommunikation
med allmänheten, för att möta påverkan. MSB har bl.a. aktivt kommunicerat i media om vikten av källkritiskt tänkande och varnat för
vilseledning i samband med allvarliga händelser (t.ex. terrorattentatet på
Drottninggatan) inom ramen för MSB:s uppdrag inom samlad kommunikation till allmänhet och media. Där kan exempelvis Krisinformation.se
nämnas, där antalet besök (947 766) på webbplatsen nästan fördubblats
från 2016 till 2017, och där antalet besök sannolikt kommer att fortsätta
öka i takt med att Krisinformation.se blir mer känt.
Under hösten 2017 genomförde MSB ett högnivåforum med deltagare
från de större mediehusen i Sverige, med huvudfokus på informationspåverkan och utmaningarna i samband med de allmänna valen 2018.
Kontakter har även upprättats med flera ledande sociala medieföretag
bl.a. i syfte att utforska möjligheterna till samverkan inför de allmänna
valen 2018.
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MSB:s åtgärder inför de allmänna valen 2018
Under 2017 har MSB särskilt verkat för att ta fram och sprida kunskap
om hotet från informationspåverkan och påverkanskampanjer till aktörer
inom valadministrationen samt etablerat anpassade samverkanstrukturer. I arbetet har myndigheten fokuserat på länsstyrelserna och även
samverkat med Säkerhetspolisen, Skatteverket och Valmyndigheten. 2017
har MSB bl.a. vidtagit följande åtgärder:
•• Analyserat hotet från informationspåverkan och påverkanskampanjer samt bedömt svenska sårbarheter.
•• Samverkat med internationella motparter om erfarenheter
från påverkansaktiviteter i samband med val i andra länder.
•• Utvecklat och delgivit en förberedande lägesbild avseende valen
2018 samt börjat upprätta en särskild organisation för de allmänna
valen under 2018.
•• Genomfört utbildnings- och samordningsinsatser riktat mot
länsstyrelser och kommuner där alla länsstyrelser och cirka 100
kommuner har utbildats. Arbetet kommer att avslutas i februari
2018 då samtliga kommuner har utbildats.
•• Genomfört en särskild utbildning med inriktning mot att identifiera
och möta informationspåverkan i samband med val tillsammans
med Försvarshögskolan.
Internationellt arbete
MSB har under 2017 utvecklat internationella och bilaterala samarbeten
och deltagit i flertalet samverkansforum. Det finns ett stort intresse för
svenska åtgärder och erfarenheter då MSB och Sverige uppfattas ha kommit långt med organisering och metodutveckling och därför betraktas
som en viktig samarbetspart. Då internationell samverkan successivt fått
en allt större betydelse har myndigheten bl.a. delfinansierat och aktivt
deltagit i Atlantic Councils policyrapport kring åtgärder mot desinformation och strategisk kommunikation. I regeringens raminstruktion
för det svenska civila beredskapsarbetet inom Nato/PFF (Ju2017/05646/
SSK) framgår att Sverige bör ta del av och aktivt bidra till Natos samlade
erfarenhet avseende psykologiskt försvar. Tillsammans med regeringens
bemyndigande att sekondera personal till NATO StratCom COE har MSB
under året successivt fördjupat samarbetet med deltagande länder, vilket
bidragit till att både ta del av och bidra med unik kunskap inom området.
Myndighetens sekondering till EU EEAS, genom UD:s finansiering, har
också bidragit till att Sverige etablerat sig som en europeisk och transatlantisk samarbetsaktör samt en möjlighet att på ett närmare sätt förstå
EU:s överväganden inom sitt hybridramverk, där medlemsstaterna ska
förstärka förmågan att motverka främmande makts desinformationsaktiviteter. På motsvarande sätt stärker MSB genom sekonderingen också
EU:s förmåga inom området.
Bedömning av förmågan att identifiera och möta informationspåverkan
MSB bedömer att vidtagna åtgärder under 2017 har stärkt den nationella
förmågan att identifiera och möta informationspåverkan samt att
berörda aktörer har förbättrat sin kunskap om aktuell hotutveckling.
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Sekonderingarna till NATO StratCom COE, EU EEAS samt det aktiva
svenska deltagandet i övriga internationella samarbetsforum har bidragit
till att befästa Sverige som en relevant samarbetspart samt etablerat
relevanta nätverk och ökat kunskapen om informationspåverkan och
påverkanskampanjer.
Vad avser MSB:s egen förmåga att identifiera påverkanskampanjer och
informationspåverkan har de utökade medel som tilldelats myndigheten
möjliggjort grundläggande förstärkningar och planering över tid.
Förmågan att identifiera och möta informationspåverkan och annan
spridning av vilseledande information bygger på den operativa verksamheten, den merutnyttjar på det sättet befintliga förmågor och har
förstärkts under 2017. Sammantaget konstaterar MSB dock att den nationella förmågan att identifiera och möta informationspåverkan påverkats
negativt av den rådande oklara ansvarsfördelningen, inom detta komplexa och omfattande område.

Återrapportering nr 9 enligt regleringsbrevet
MSB ska vad gäller beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor dels redovisa hur
myndigheten och länsstyrelserna har använt medlen, dels redovisa bedömda effekter
av den genomförda verksamheten (enligt villkor 6 för anslag 2:6 Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap).
MSB får fördela 26 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder
mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas till länsstyrelserna i
Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas och Västerbottens län efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.
Under 2016 genomfördes en översyn av utbildningssystemet för kärnenergiområdet tillsammans med övriga aktörer. Det arbetet resulterade i
nya utbildningsmoduler som började användas 2017. Målgruppen är personer som ingår i den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära
olyckor. I tillägg till utbildningsmodulerna erbjuds också temakurser
inom områden som särskilt efterfrågas av aktörerna. Under året har ett
par grundkurser som syftar till att kursdeltagarna ska få en förståelse för
svenska kärnenergiberedskapens uppbyggnad genomförts. Därtill har en
temakurs i saneringsledning och räddningsledning genomförts.
Arbete har pågått med att se över och utveckla indikering och aktörernas
organisation för indikering.
Ett antal övningar av olika stor omfattning har genomförts. De olika
förmågor som har prövats är bl.a. förmågan att hantera långsiktiga
konsekvenser av en kärnkraftsolycka och att kunna prioritera resurser,
ledning och samordning samt utrymning. Arbete med att omhänderta
erfarenheter från tidigare genomförd övning har skett i form av funktionsövningar, där delar av beredskapsorganisationen övar.
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MSB har utarbetat nya föreskrifter om information vid nödsituationer
där det finns risk för strålning, de gäller från den 6 februari 2018.
Anledningen till de nya föreskrifterna är att Sverige ska uppfylla kraven
i EU-direktivet 2013/59/Euratom i svensk lagstiftning.
Ett arbete som krävt stora resurser har varit deltagande i det regeringsuppdrag där Strålsäkerhetsmyndigheten fick i uppdrag att genomföra
en översyn av de beredskapszoner som gäller för verksamheter med
joniserande strålning. Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag genomförs i
samråd med MSB, berörda länsstyrelser samt med andra berörda myndigheter och aktörer.

Kostnader Agera samordnat vid händelser
Belopp

2017

2016

2015

Bidragsgivning

87 550

77 007

80 463

Utbildning

31 087

28 161

24 571

Övning

32 482

27 691

25 353

663 890

601 363

592 573

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling

39 737

39 426

37 908

Samordning

99 560

98 092

89 333

Insatser och incidenthantering

191 286

168 769

234 974

Förberedelse till MSB:s operativa arbete

166 247

164 805

161 688

19 860

20 912

16 974

Metod- och teknikstöd

Stödjande och styrande arbete
Totala kostnader

1 331 699

1 226 226

1 263 838

Tabell: Kostnad per prestationstyp (belopp i tkr).

MSB samlade kostnader för förmågan att agera samordnat har ökat med
105 mnkr. En del av ökningen utgörs av bidragsgivning där orsaken
till de ökade kostnaderna beror främst på ett ökat behov hos berörda
aktörer och ökat fokus på robusthet som ställs vid höjd beredskap samt
planering för att verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
Ökningen inom prestationstypen övning avser projekt i samband med
NISÖ. Ökningen inom metod och teknikstöd utgörs främst av avskrivningar avseende Rakel under året. Under åren 2016–2018 pågår utbytet
av de först installerade basstationerna i Rakels utbyggnadsetapper 1–3 som
finansierades med anslag. Avskrivning för gamla anläggningar har anpassats för att möta driftsättningen av de nya installationerna, vilket förklarar
högre avskrivningskostnader. Under 2017 har även investeringsutgifter
som upparbetats tidigare år kostnadsförts istället för att färdigställas som
anläggningar. Ökningen inom prestationstypen insatser och incidenthantering förklaras huvudsakligen av de stora boende- och kontorsinsatser
som pågått i Nigeria och Centralafrikanska republiken under 2017.
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Stöd till Försvarsmakten
Den verksamhet som bedrivs inom förmågan Agera samordnat och Stöd
till Försvarsmakten är tätt sammankopplade. För en fullständig bild av
MSB:s verksamhet och hur samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser
och krig utvecklas behöver redovisningen av dessa båda förmågor läsas
tillsammans. Inom området har har MSB valt att redovisa vad som gjorts
inom prestationstypen beslutsunderlag och kunskapsförmedling.

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling
Regeringsuppdraget om en samlad bedömning av Försvarsmaktens behov
av stöd från bevakningsansvariga myndigheter har rapporterats till regeringen den 10 juni 2017. Försvarsmaktens och MSB:s analys visade att de
bevakningsansvariga myndigheterna tagit ett första steg till att inventera
och redovisa sin förmåga att stödja Försvarsmakten. Flera myndigheter
efterfrågade tydligare styrning och stöd i tolkning av såväl Försvarsmaktens behov som lagar och förordningar kopplat till planeringen för
totalförsvaret, vilket kommer beaktas i det fortsatta arbetet med totalförsvarsplaneringen.
Den 11 maj 2017 fick MSB ett regeringsuppdrag att ytterligare främja och
utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Uppdraget
ska redovisas till regeringen i februari 2019. En del i uppdraget är att
stödja berörda aktörer i arbetet med att krigsplacera sin personal. För
att omhänderta uppdraget arbetar Försvarsmakten och MSB med att
utveckla den analys som gjordes av bevakningsansvariga myndigheters
möjligheter att ge stöd åt Försvarsmakten och som redovisades för
regeringen den 9 juni. Målet med arbetet denna gång är att redovisa en
mer heltäckande bild av hur arbetet med planeringen för totalförsvaret
fortskrider. För att nå detta mål inkluderas fler aktörer och analysen får
ett bredare anslag där såväl upprätthållandet av samhällsviktiga funktioner som skydd av civilbefolkningen och Försvarsmaktens behov tas i
beaktande. Under hösten 2017 har MSB och Försvarsmakten gemensamt
och i dialog med företrädare för expertmyndigheter, arbetat fram ett
scenario och en behovsbild som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
I januari 2018 skickade Försvarsmakten och MSB underlag till bevakningsansvariga myndigheter och ett urval av övriga berörda myndigheter
samt, via länsstyrelserna och Socialstyrelsen, till ett antal kommuner
och landsting. I ett första skede kommer de kommuner och landsting
som enligt militärgeografi och samhällets funktionalitet berörs i arbetet
med planering och förberedelse för höjd beredskap att involveras. Även
privata aktörer och frivilliga försvarsorganisationer kommer vid behov
att involveras i arbetet.
I regeringsuppdraget ingår också att ta fram en vägledning för beredskapsplanering, krigsorganisation och krigsplacering. För att inhämta
aktörernas förväntningar på stöd har det under hösten genomförts
workshops i samverkansområdena. Den första utgåvan av vägledningen
kommer att ges ut i början av 2018. Den kommer att rikta sig till myndigheter. Därefter kommer MSB att arbeta vidare med riktat stöd till kommuner och landsting.
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Hantera olyckor, kriser och krig

Inom området civilt försvar har MSB under året genomfört kunskapshöjande aktiviteter kopplat till samverkansområdena. Aktiviteterna har
bidragit till en gemensam syn på hur de bevakningsansvariga myndigheterna kan arbeta vidare tvärsektoriellt med civilt försvar samt att öka
myndigheters kunskaper om säkra kommunikationer, krigsplacering och
SAMÖ 2018. Under hösten har MSB genomfört workshops, i samband
med planeringsmöten, för att inhämta myndigheternas synpunkter kring
krigsplacering.

Kostnader Stöd till Försvarsmakten
Prestationstyp

2017

2016

2015

985

-

1 068

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling

3 593

2 131

8 245

Samordning

3 629

3 312

-

Totala kostnader

8 207

5 443

Utbildning

9 313

Tabell: Kostnad per prestationstyp (belopp i tkr).

MSB:s samlade kostnader för stöd till Försvarsmakten har ökat jämfört
med 2016. Utfallet inom prestationstypen utbildning avser aktiviteter
inom civilt försvar.
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Generell utveckling av
samhällsskydd och beredskap
MSB ska enligt sin instruktion tillsammans med de ansvariga myndigheterna övergripande planera för åtgärder som bör vidtas (2 §). MSB ska
även se till att erfarenheter tas till vara från inträffade olyckor och kriser
(11 §), beställa forskning (12 §) och verka för en sammanhållen information om skydd mot olyckor, krisberedskap och totalförsvar samt om
säkerhetspolitik (15 §).
Inom området generell utveckling av samhällsskydd och beredskap har
MSB valt att redovisa vad som gjorts inom prestationstyperna samordning, beslutsunderlag och kunskapsförmedling samt bidragsgivning.

Samordning
MSB har under året tagit en än mer drivande roll i att främja och utveckla
den sammanhållna planeringen för krisberedskap och civilt försvar.
Sedan januari 2017 är det MSB som leder samverkansområdena vilket
har bidragit till en mer enhetlig planering. Den Nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB) har varit ett viktigt underlag för planeringsarbetet.
Beslutsunderlag och kunskapsförmedling
Årets nationella risk- och förmågebedömning, NRFB, redovisades i april
till regeringen. NRFB utgör ett strategiskt underlag för att inrikta och
utveckla samhällets krisberedskap och civilt försvar. I NRFB 2017 konstaterar MSB att det finns ett flertal utvecklingsområden. Slutsatser om
vägen framåt för att stärka samhällets krisberedskap och civilt försvar.
Arbetet med planering inför höjd beredskap behöver intensifieras,
samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur behöver stärkas
och det behövs ett heltäckande och sammanhållet planeringsansvar för
krisberedskap och höjd beredskap. Dessutom behöver informationssäkerhetsarbetet hos aktörerna utvecklas. I rapporten pekar MSB på att, för
att snabbare få beredskapshöjande effekt behöver aktörerna fokusera sitt
förmågehöjande arbete till sju prioriterade områden, nämligen energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg,
finansiella tjänster, information och kommunikation, samt skydd och
säkerhet.
Det bilaterala forsknings- och utvecklingsavtalet mellan Sverige och USA
på samhällssäkerhetsområdet firade tioårsjubileum 2017. Detta uppmärksammades vid ett särskilt halvdagsseminarium med temat Safe and
Sound den 16 mars på svenska ambassaden i Washington D.C. Temaåret
har bestått av expertmöten och publika seminarier om resiliens, gränsöverskridande hälsohot, utveckling för insatspersonal och arbete mot
våldsbejakande extremism. Svenska myndigheter och deras amerikanska
motparter har deltagit för att identifiera gemensamma kunskapsbehov
och främja fortsatt samarbete. MSB utvärderar och omsätter nu initiativet
i nya forskningsprojekt och utvecklingssamarbeten.
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I vissa fall bedömer MSB att erfarenheter från en händelse har ett nationellt intresse. Det kan handla om ett nytt fenomen, nytt arbetssätt, ny
teknik eller liknande. I dessa fall beställer MSB egna olycksutredningar.
Under 2017 har två sådana utredningar genomförts, gasbilsolycken i
Katrineholm och skogsbranden i Bredarby.
Efter en tryckkärlsexplosion i en sopbil i Katrineholm 2016 genomförde
MSB olycksutredning. Den visar på flera brister som gett nya erfarenheter, bland annat när det gäller skyddet kring själva gastankarna, krav
i föreskrifter samt i kunskap kring hur gastankar kan explodera även vid
kontrollerad beskjutning.
Skogsbranden i Bredaryd startade i en torvtäkt och spreds mycket snabbt.
Totalt var 500 personer inblandade i räddningsinsatsen. Utredningen som
har genomförts av branden visar att resursuppbyggnaden gick snabbt
tack vare den nya överenskommelsen om förstärkningsresurser mellan
länen. Utredningen analyserar hur samverkan mellan räddningstjänst,
Försvarsmakten och frivilligorganisationer kan ha bidragit till effektivare
släckning som begränsat spridningen och släckningen av branden.
För att säkerställa att det bedrivs forskning inom myndighetens ansvarsområden har MSB inriktat, beställt och kvalitetssäkrat forskning om
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
MSB beställer varje år ett antal studier av externa utförare. En studie är
ett kortare uppdrag på högst ett år med syfte att skapa eller sammanställa kunskap inom ett väl definierat område.
En utlysning av forskningsmedel på temat ”Civilt försvar med nya
förutsättningar” har genomförts och två ansökningar har beviljats. Syftet
med utlysningen är att bidra till ökad kunskap om samtida aspekter av
området civilt försvar och höjd beredskap. Målet för utlysningen är att
stärka samhällets samlade förmåga att identifiera, förstå och bemöta vår
tids utmaningar och hot mot rikets säkerhet, suveränitet, demokratiska
fri- och rättigheter.
Studien Kärnvapenhot och civilt försvar – en kunskapsöversikt har
beställts med syfte att skapa en bild över forskningsläget om kärnvapenhot
och hur civila myndigheter kan möta Försvarsmaktens behov i relation till
målen för samhällets säkerhet Studien som genomförts av Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) beskriver genomförd och pågående forskning
inom området. Under arbetet med att slutföra studien genomfördes en
workshop med olika berörda myndigheter i syfte att informera om och
diskutera studiens innehåll.
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Bidragsgivning
Under generell förmåga redovisas bidrag som inte direkt kan kopplas till
de områden som anges under avsnitten om ”förebygga” respektive ”hantera”. Bidrag har lämnats till statliga myndigheter, landsting, kommuner
och frivilliga försvarsorganisationer för åtgärder som stärker krisberedskapsförmågan inom ett flertal områden.
Under året har 44 myndigheter, inklusive alla länsstyrelser, fått 395 mnkr
från anslag 2:4 Krisberedskap för sammanlagt 185 projekt. Projekten
syftar till att förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser samt
till att skapa och vidmakthålla en grundläggande civil försvarsförmåga.
MSB:s uppföljning av projekten visar att resultaten i många fall kommit
till nytta redan under 2017, till exempel vid inträffade händelser och
övningar. Myndigheterna och MSB bedömer därför att projekten bidragit
till att stärka krisberedskapsförmågan i samhället.
MSB bedömer att landsting och kommuner genom den statliga ersättningen har fått förutsättningar att fullgöra sina uppgifter enligt lagen
(2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Utöver ersättningen har MSB under 2017 fördelat 60 mnkr till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. Denna ersättning har inte
lämnats tidigare vilket till stor del förklarar den ökning av lämnade
bidrag som framgår av tabell 5 i bilaga 1. I anvisningar har MSB angett
att medlen kan användas för att öka kunskapen om totalförsvaret samt
kommunernas ansvar och roll i sammanhanget. Medlen har också kunnat
användas för att bidra till ett stärkt säkerhetsskydd och till deltagande i
övningsverksamhet.
Under året har MSB beviljat uppdragsmedel till 13 frivilliga försvarsorganisationer (FFO). Uppdragen ska bidra till att skapa och upprätthålla den
kompetens och förmåga som efterfrågas av aktörerna i krisberedskapssystemet. MSB:s uppföljning visar att uppdragen i huvudsak genomförs
inom de sju prioriterade områden som pekas ut i NRFB. Organisationerna
gör själva bedömningen att resultatet från dessa uppdrag redan har kommit
till nytta. Totalt har cirka 34 mnkr lämnats i bidrag till de frivilliga försvarsorganisationerna. Av de lämnade bidragen har 6 mnkr har inriktats på
åtgärder för att stärka allmänhetens kunskap och förmåga att förbereda
sig för en kris.
MSB bedömer att åtgärderna sammantaget bidrar till att stärka samhällets
samlade krisberedskapsförmåga.
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Kostnader Generell utveckling av samhällsskydd och beredskap
Prestationstyp

2017

2016

2015

Tillsyn

1 053

841

-

Bidragsgivning

803 756

676 479

648 680

Utbildning

49 008

35 061

23 332

3 082

7 773

4 780

Beslutsunderlag och kunskapsförmedling

73 760

91 133

70 677

Samordning

12 647

23 376

8 192

Stödjande och styrande arbete

34 815

30 465

33 466

Totala kostnader

978 121

865 127

789 127

Metod- och teknikstöd

Tabell: Kostnad per prestationstyp (belopp i tkr).

MSB samlade kostnader för förmågan generell förmågeutveckling har
ökat med 113 mnkr. Ökningen inom prestationstypen bidragsgivning
avser bidragsutbetalningar från Krisberedskapsanslaget för kommuners
och landstings arbete med civilt försvar. Kostnaderna för utbildningsverksamheten har sammantaget ökat med omkring 20 mnkr varav ungefär
hälften av ökningen redovisas under generell förmågeutveckling. Kostnaderna avser bl.a. ökad satsning på kursutveckling och utveckling av nya
utbildningsformer som till exempel fortbildningstjänsten. De minskade
kostnaderna för prestationstypen metod- och teknikstöd avser EU-projektet
DRIVER som MSB beslutade att avbryta i förtid under 2016. Utfallet
2017 avser i stort "avvecklingskostnader" för projektet. Prestationstypen
beslutsunderlag och kunskapsförmedling har minskat 2017, främst till
följd av att ett forskningsprojekt som genomfördes 2016 är avslutat.
Utfallet för prestationstypen samordning har minskat till följd av att
under 2016 fick de myndigheter som var ordföranden i Samverkansområdena ersättning för det. Från och med 2017 är MSB ordförande i samtliga samverkansområden därav minskningen.
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Särskild återrapportering
Ökad kvalitet och effektivitet
Återrapportering nr 1 enligt regleringsbrevet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att ytterligare förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.
MSB arbetar kontinuerligt med förbättringar i verksamheten. Myndighetens verksamhet innehåller få större kvantitativa flöden av repetitiv
karaktär som innebär möjligheter till rationalisering. Förbättringsarbetet
fokuseras därför i första hand på kvalitetshöjande åtgärder.
MSB har etablerade processer för planering och uppföljning av verksamheten. Arbetet med effektivitet och kvalitet tar utgångspunkt i
verksamhetslogik vilket innebär målgruppsorientering och fokus på
effekter i samhället kring de förmågor som myndigheten har prioriterat.
Förbättringsarbetet inom kvalitet och effektivitet bedrivs i stor utsträckning decentraliserat utifrån respektive verksamhets behov och förutsättningar. Ett exempel är ökad involvering av kommunerna när det gäller
utveckling av kommunal räddningstjänst och deras utbildningsbehov.
Myndigheten arbetar med att effektivisera den interna hanteringen av
information. Detta arbete tar sin utgångspunkt i att säkerställa en hög
informationssäkerhet, men också i en processorienterad dokumenthantering. Införandet av ett nytt dokumenthanteringssystem har påbörjats och
kommer att fortgå under 2018. Breddinförandet innebär att omfattande
utbildningsinsatser genomförs eftersom dokumenthanteringssystemet
innebär nya arbetssätt och metoder.
Myndigheten har under året tydligare stärkt samverkansområdenas roll
för krisberedskapsarbetet och återuppbyggnaden av civilt försvar, där
utveckling av myndighetens arbetsformer kring samverkansområdena
skett. MSB har utifrån slutsatser i nationella risk- och sårbarhetsanalyser
drivit aktuella sakfrågor, tagit fram gemensamma budskap och har med
ett mera aktivt ordförandeskap varit pådrivande i samverkansområdenas
arbeten.
Ett strategiskt arbete genomförs för att öka it-styrningen inom myndigheten. Digital strategi och sourcingstrategi har beslutats. Under 2018
fortsätter arbetet med bland annat framtagning av en digital agenda samt
förbättring av den utvecklade styrningen.
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Kompetensförsörjning
Redovisning enligt 3 kap 3 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Rekrytering
MSB använder konsekvent en metod för kompetensbaserad rekrytering.
Metoden används för att säkerställa att efterfrågad kompetens är väl
definierad utifrån verksamhetens behov samt att bedömningar av
sökande sker på ett korrekt och icke-diskriminerande sätt. MSB har
påbörjat 199 rekryteringar under året vilket är något fler än föregående
år. Av dessa var 145 stycken tillsvidareanställningar.
147 personer har påbörjat sin anställning på MSB under 2017. Av dessa
var 94 stycken tillsvidareanställningar (59 % kvinnor och 41 % män). 53
personer har haft tidsbegränsade anställningar (60 % kvinnor och 40%
män).
Visstidsanställda medarbetare har utgjort cirka 6 procent (54 % kvinnor
och 46 % män) av de anställda. MSB tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden och under 2017 har 12 chefer förordnats (7 män och 5 kvinnor)
varav 6 har rekryterats via extern annonsering. Rekryteringsläget på
arbetsmarknaden är fortfarande gynnsamt förutom inom några enstaka
och specifika kompetensområden.
Vad gäller kompetensförsörjning av de nationella och internationella
insatserna inom ramen för myndighetens operativa uppdrag så sker den
genom kompetensbaserad rekrytering utifrån det ramverk som grundar
sig i insatsverksamhetens specifika behov. Rekryteringen genomförs
antingen via MSB:s resursbas om tidsramarna är korta, eller genom
annonsering av tjänst i de fall förberedelsetiden tillåter. Under 2017 har
263 heltidskontrakt av varierande längd utfärdats inom insatsverksamheten. Sammanlagt motsvarar dessa kontrakt närmare 93 årsarbetskrafter
varav 29 % utgjorts av kvinnor. Därutöver har även 17 deltidskontrakt
utfärdats.
Antalet individer som är registrerade i myndighetens resursbas fluktuerar
över tid. Vid utgången av 2017 var 1274 personer, varav 31 % kvinnor,
registrerade i resursbasen, fördelat på strax över 200 fördefinierade kompetensprofiler inom 14 övergripande verksamhetsområden. Under året
har över 500 personer uttryckt sitt intresse för att ingå i MSB:s resursbas
i samband med nyregistreringar genom myndighetens webbsida. Av
dessa har 108 personer bedömts motsvara kompetenskraven och således
registrerats i resursbasen, samtidigt som 223 individer avregistrerats
under året.
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Kompetensutveckling
Ett aktivt planeringsarbete har påbörjats i myndigheten under 2017 för
att utveckla MSB:s kompetensanalyser och kompetensförsörjningsplaner.
Myndighetsledningen beslutade hösten 2017 att MSB under 2018 ska
arbeta fram kompetensförsörjningsplaner för respektive avdelning samt
en för hela myndigheten. Dessa tas fram enligt en definierad modell.
Kompetensförsörjningsplanen/planerna ska utgå från verksamhetsplan
och därmed vara nära sammankopplat i framtagandet till verksamhetsplaneringsprocessen i myndigheten.
I syfte att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning medverkade MSB
på arbetsmarknadsdagen Arkad, vid Lunds tekniska högskola med målet
att nå blivande brandingenjörer. Ca 400 studenter besökte MSB:s monter.
Under 2017 har myndigheten fortsatt sitt fokus att öka den interna
kompetensutvecklingen inom främst totalförsvar. En tvådagars fördjupningsutbildning har genomförts vid fyra tillfällen och dessutom har en
introduktion till området totalförsvar genomförts vid fyra olika tillfällen.
Vidare har interna utbildningar inom områdena beredskap, förvaltningskunskap och statlig värdegrund, dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360, aktivitetsbaserat arbetssätt, medarbetarskap och
ledarskap genomförts. Under året har ledarskapsutbildningar genomförts
inom ramen för MSB:s chefsutvecklingsprogram, bl.a. med teman som
arbetsgivarrollen, psykosocial arbetsmiljö, tillitsbaserat ledarskap och
distansledarskap. För de personer som är registrerade i resursbasen finns
527 noteringar om godkänt deltagande i utbildning eller övning under
året, varav kvinnor står för 34 %. Myndighetens obligatoriska introduktionskurs för personer som kan komma att delta i insats har genomförts
vid fyra tillfällen under 2017. Därutöver har specifik kompetensutveckling inom de olika verksamhetsområdena skett genom deltagande
antingen i kurser som MSB själva utvecklat och genomfört eller i kurser
som myndigheten stått värd för. Personer som är registrerade i resursbasen har också nominerats till olika övningar, samt kurser som andra
organisationer inom standby-partnermekanismen tillhandahåller eller
som genomförs inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism.

Avveckling
Under året har 84 tillsvidareanställda slutat sina anställningar. Av dessa
har 60 personer fått annat arbete (48 % kvinnor och (52 %) män). 19 har
gått i pension (8 kvinnor och 11 män).
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Sjukfrånvaro
Redovisning av sjukfrånvaron enligt 7 kap 3 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
2017

2016

2015

2014

2013

Totalt

3,69 %

3,43 %

2,38 %

1,99 %

2,26 %

Totalt kvinnor

4,70 %

4,82 %

3,25 %

2,58 %

2,92 %

Totalt män

2,71 %

2,10 %

1,57 %

1,46 %

1,69 %

Alla yngre än 30 år

4,08 %

2,85 %

4,44 %

0,59 %

2,09 %

Alla 30–49 år

3,28 %

3,11 %

1,82 %

1,74 %

1,93 %

Alla 50 år eller mer

4,17 %

3,87 %

3,07 %

2,42 %

2,78 %

Andelen långtidssjukskrivna
(mer än 60 dgr) Totalt

58,01 %

58,13 %

56,73 %

52,95 %

49,79 %

Andelen långtidssjukskrivna
(mer än 60 dgr) Kvinnor

58,87 %

62,88 %

55,34 %

49,16 %

51,08 %

Andelen långtidssjukskrivna
(mer än 60 dgr) Män

56,56 %

47,80%

47,81 %

47,90%

44,07%

Antal långtidssjukskrivna
Totalt

59

53

41

33

35

Antal långtidssjukskrivna
Kvinnor

39

38

34

23

21

Antal långtidssjukskrivna
Män

20

15

12

15

14

Tabell: Sjukfrånvaro 2017.

Sjukfrånvaron beräknas i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden inom respektive grupp.
Av den totala sjukfrånvaron utgjorde långtidssjukskrivna 58,01 procent,
vilket är marginell minskning. Antalet långtidssjukskrivna är högre än
tidigare år. Längden av en enskild långtidssjukskrivning är kortare.
Under 2017 har mäns sjukfrånvaro ökat och skillnaden mellan män och
kvinnor har därmed minskat.
Det är svårt att säga att det enbart är arbetet som driver sjukfrånvaron
inom MSB. En ganska stor del av den långa sjukfrånvaron är kopplad till
sjukdomar som inte direkt är förknippade med arbetet. För övrigt ser det
dock ut som i övriga landet, det är psykisk ohälsa som ökar. Myndigheten
avviker inte från staten i övrigt och heller inte från den trend som råder
i landet.

86

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP – ÅRSREDOVISNING 2017

Jämställdhetsintegrering
Myndigheten ska i särskild ordning lämna delredovisning av åtgärder
och resultat av genomfört arbete 2015–2017, med planen för jämställdhetsintegrering 2015–2018. I detta avsnitt redogörs därför för ett urval av det
genomförda arbetet, i övrigt hänvisas till den särskilda redovisningen.
Under året har myndigheten arbetat vidare med att implementera prioriterade åtgärder i sin handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Som
metodstöd har ett drygt tiotal workshops och planeringssessioner anordnats, med syfte att konkretisera arbetet. Dessa har fokuserat på skilda
verksamhetsområden, så som könsuppdelad statistik, jämställd upphandling, styrande dokument och jämställdhetsintegrering av utbildningar.
Myndigheten har stärkt styrningen av arbetet med jämställdhetsintegrering och även stärkt integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i sin
styrkedja. Myndighetens inriktning, där verksamhetens effektmål slås
fast, har blivit genomlyst. I oktober fastställde myndigheten en strategi
för jämställdhetsintegrering, som adresserar frågan varför myndigheten ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet och som relaterar till de
jämställdhetspolitiska delmålen till myndighetens uppdrag. Samtidigt
fastställdes också att MSB ska ha ett nätverk av resurspersoner för jämställdhetsintegrering. Åtgärden syftar till att skapa långsiktighet, systematik och hållbarhet i arbetet och de initiala erfarenheterna av nätverket
är goda. MSB har även under 2017 anställt en strateg som på heltid stöder
organisationen med jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten.
Avseende arbetsområdet könsuppdelad statistik kommer en arbetsgrupp
att genomföra en gap-analys. I analysen beskrivs nuläge, önskvärt läge
och vad som behövs för att uppnå önskvärt läge. I arbetet ska även
möjlighet till att starta en statistikskola för myndighetens personal
undersökas där jämställdhetsintegrering skulle utgöra en naturlig del.
En arbetsgrupp har bildats för att stärka genusperspektivet i rapporter,
utvärderingar och analyser. En kartläggning kommer att göras av området
och baserat på den ska en metod (checklista/riktlinjer) tas fram som
beskriver hur MSB ska säkerställa jämställdhetsintegrering i rapporter,
utredningar, utvärderingar och analyser.
MSB har efter genomförda workshops tagit fram en checklista för jämlik
kommunikation. Checklistan ska bearbetas och fastställas och kommer
att tas i bruk under 2018.
I utbildningsverksamheten har riktad kommunikation och marknadsföring av utbildningar skett i syfte att öka andelen kvinnor. Inom arbetet
med kursplaner och kursdesign har ett genusperspektiv inarbetats som
en integrerad del.
Under året har MSB varit drivande i utvecklingen av teknik och metod
för att stärka kvinnor och mäns lika möjligheter att med sin fulla potential, och på ett ergonomiskt vis, kunna delta i arbetet på en skadeplats.
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Myndigheten har bland annat tagit fram en checklista för att säkerställa
ett jämställdhetsperspektiv inom området teknik och metod med koppling till den kommunala räddningstjänsten. Vidare har flera studier
med fokus på metod och teknik ur ett genus- och ergonomiperspektiv
genomförts. Vid upphandling av personlig utrustning i MSB:s verksamhet beaktas i dagsläget storlek och passform för både kvinnor och män.
Vid nyanskaffning av fordon och verktyg ska dessa så långt som möjligt
anpassas för alla brukare, oavsett längd, vikt eller kön.
På området upphandling har ett arbete gjorts för att ta fram en rutin för
ställande av jämställdhetskrav vid upphandling av varor och tjänster.
MSB:s kravspecifikationsmallar har kompletterats med rubrik för beaktande av jämställdhet vid anskaffning av vara eller tjänst. Rutinen och
mallarna tas i bruk i början av 2018.
Under 2017 har arbetet med att skapa en jämn könsfördelning vid
bemanning av insatser fortsatt. Målet är att minst 40 % av MSB:s utsända
är kvinnor. Under 2017 stärktes MSB:s resursbas med 96 personer. Av
dessa var 51 % kvinnor, vilket är den högsta siffran sedan MSB började
mäta 2006.

Likabehandling
Under 2017 beslutades ett antal styrande dokument inom området likabehandling. En strategi är framtagen, en rutin som beskriver hur likabehandlingsarbetet ska genomföras samt en likabehandlingsplan som mer
i detalj beskriver vad som gjorts och planeras. Likabehandlingsplanen
beslutas årligen av MSB:s generaldirektör. Som stöd i arbetet med likabehandling kommer MSB att genomföra årliga enkätundersökningar.
Dels för att kontrollera hur väl MSB lever upp till målet om att vara en
diskrimineringsfri arbetsplats och dels för att undersöka om det finns
risker för diskriminering. Inom myndigheten finns en mångfaldsgrupp
med representanter från varje avdelning. Deras uppgift är bland annat
att informera om likabehandlingsarbete och att stödja respektive chefer
i deras arbete inom området likabehandling.
Under 2017 deltog MSB tillsammans med representanter från Sveriges
Räddningstjänster i den stora PRIDE-paraden i Stockholm, cirka 25 medarbetare och chefer deltog.

MSB:s miljöarbete
Myndighetens miljöarbete omfattar arbetet med myndighetens interna
miljöledningssystem och arbetet med att nå generationsmålet och de
nationella miljökvalitetsmålen. Miljöarbetet är integrerat i myndighetens
ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. MSB bedriver miljöledningsarbetet enligt kraven i förordningen (2009:907) om miljöledning i
statliga myndigheter och SS-EN ISO 14001:2015 Miljöledningssystem –
Krav och vägledning.
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En detaljerad redovisning av myndighetens miljöarbete, måluppföljning
samt förbrukningstal återfinns i den årliga miljöredovisningen som
lämnas till Naturvårdsverket.
Under året har MSB genomfört en omcertifieringsrevision av ISO
14001:2004 samt en uppgraderingsrevision till ISO 14001:2015. MSB:s
miljöarbete är nu enligt nya miljöstandarden och MSB fick det nya
certifikatet i december.
Myndigheten har därför under året anpassat miljöarbetet utifrån de
största förändringarna i nya standarden. Förändringarna innebär bland
annat en breddad syn på miljöfrågor där livscykelperspektivet har tagits
med och en systematik för att hantera interna och externa risker/möjligheter som kan påverka miljöarbetet. Myndighetens miljöarbete har också
ändrats från att tidigare fokuserats på de direkta åtgärderna exempelvis
resor och pappersförbrukning till att mer fokusera på de indirekta åtgärderna i myndighetsuppdraget.
Ledarskapets engagemang och ledningssystemets effektivitet har kopplats hårdare till myndighetsuppdraget. Under året har MSB arbetat med
att se till att miljöaspekterna fått större vikt vid inköp av varor och
tjänster.
I den externa miljörevision som genomfördes identifierades 11 avvikelser.
Avvikelserna besvarades av myndigheten och godkändes av certifieringsorganet i november 2017. Certifieringsorganet skriver i sin rapport att
myndighetens styrka är att miljöarbetet är väl integrerat i strategi och
operativ verksamhet. Det finns god rapportering av resultat, grundligt
miljöarbete och hög kompetens. Certifieringsorganet rekommenderade
också några förbättringsförslag, bland annat att mätbara mål med tydlig
uppföljning skulle ge ytterligare en tydlig verkan av genomförda miljöåtgärder samt att utöka organisationen kring interna miljörevisioner.
MSB:s mest betydande direkta miljöpåverkan, bedöms vara myndighetens
resor, transporter (inklusive godstransporter) och energiförbrukning för
verksamheten likaså energiförbrukning vid myndighetens lokaler.
Vidare bedöms MSB: s största indirekta miljöpåverkan vara positiv och
verkar genom myndighetens uppgift att utveckla samhällets förmåga att
förebygga och hantera olyckor och kriser.

Redovisning av regeringsuppdrag (M2015/2633/Mm)
Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen
Myndighetens handlingsplan enligt regeringsuppdraget har integrerats
i myndighetens ordinarie verksamhetsplanering och dess uppföljning.
Handlingsplanen utgörs av ett antal prioriterade långsiktiga åtgärder
inom kärnverksamheten med koppling till hur vi ska verka för att nå de
nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
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Investeringsplan
Belopp i tkr

Utfall 2017

Budget 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

233 084

300 000

229 046

74 272

Beredskapstillgångar

20 667

23 000

32 821

36 160

Summa utgifter för
anskaffning och utveckling

253 751

323 000

261 867

110 432

253 751

323 000

261 867

110 432

Övrig kreditram (lån i Riksgäldskontoret)

241 116

310 000

237 046

82 054

Övrig finansiering (anslag 2:4 ap 5)

12 635

13 000

24 821

28 378

253 751

323 000

261 867

110 432

Anskaffning och utveckling av nya investeringar
Rakelsystemet

Varav investeringar i anläggningstillgångar
Rakelverksamhet och beredskapstillgångar
Finansiering

Summa finansiering av
anskaffning och utveckling

Från och med 2017 finansieras tillgångar avseende Rakelsystemet via en
övrig kreditram. Tidigare skedde finansieringen via den generella låneramen, se vidare inledningen till den finansiella delen. Utfallet för årets
investeringar i Rakel uppgår till 233 mnkr, medan budget var 300 mnkr.
Investeringsutfallet hamnar därmed på motsvarande nivå som 2016.
Rakels investeringar lånefinansieras i sin helhet. När budget för 2017
beslutades pågick fortfarande utredningsarbetet om den framtida kommunikationslösning, som på sikt ska ersätta Rakel. I budgeten fanns flera
stora poster med ett sammanlagt värde om cirka 50 mnkr som innebär
förberedelser inför en framtida lösning, men även åtgärder som syftar till
att tillhandahålla utökad datakapacitet i avvaktan på utredningsarbetet
och senare beslut om framtida kommunikationslösning. Ingen av de
planerade åtgärderna har påbörjats.
Större investeringsprojekt under året har varit fortsatt utbyte av basstationer och växlar, till följd av att den tekniska eller ekonomiska livslängden är uppnådd. Projekten har dock drabbats av förseningar till följd
av händelser under året, som inneburit att alla aktiviteter, som inneburit
risk för störningar eller driftavbrott i Rakel, har stoppats under vissa
perioder. Exempel på sådana händelser är terrorattentatet i Stockholm
den 7 april och efterföljande veckor, försvarsmaktövningen Aurora i
september, EU-toppmöte i Göteborg senare under hösten, samt i samband
med vissa demonstrationer, där även förstärkt drift bedömts nödvändig.
Uppgraderingen till systemrelease 7 var planerad för 2017, men blev
förskjuten till nästa år för att slutföra försvarets flygsäkerhetsutredning.
Förseningen av releaseuppgraderingen har i sin tur påverkat andra
projekt, som är beroende av den nya systemreleasen. Övriga avvikelser
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mellan budget och utfall 2017 förklaras av leveransförseningar, samt
att några planerade investeringar blivit försenade eftersom genomförda
förstudier påvisat behovet av alternativa lösningar, som därmed föranleder
ny planering.
När det gäller beredskapstillgångar är utfallet i linje med budget. Beredskapsinvesteringar utgörs främst av varningsutrustning (VMA) och
investeringar i länsstyrelsernas ledningsplatser.

Avgiftsbelagd verksamhet
Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet enligt 3 kap. 2 § förordning (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag.
Bal resultat
t.o.m 2015

Resultat
2016

Intäkter
2017

Kostnader
2017

Resultat
2017

Bal
resultat

-4 700

3 815

48 334

51 151

-2 818

-3 703

924

550

7 509

6 418

1 091

2 565

Tjänsteexport

4 660

-1 816

9 787

11 687

-1 900

944

Internationella insatser

-5 112

-518

142 223

142 615

-392

-6 022

Rakel

34 278

52 628

530 822

469 319

61 502

148 409

Summa

30 050

54 659

738 675

681 191

57 484

142 192

Intyg förare

1 015

-645

3 704

4 313

-608

-239

Summa

1 015

-645

3 704

4 313

-608

-239

31 064

54 014

742 379

685 504

56 875

141 953

Verksamhet
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning m.m.
Tekniska system (SGSI)

Offentligrättslig verksamhet

Totalt

Tabell: Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (belopp i tkr).

I not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar i den finansiella
delen av årsredovisningen uppgår intäkterna för de avgiftsbelagda
verksamheterna till 730 902 tkr. Skillnaden på 11 477 tkr jämfört med
ovanstående tabell förklaras av att tabellen visar de totala intäkterna för
verksamheterna, dvs. även finansiella intäkter och intäkter av bidrag. Not
2 innehåller endast det som redovisas under rubriken Intäkter av avgifter
och andra ersättningar. De finansiella intäkterna uppgår till 36 tkr för
Uppdragsutbildning m.m, 98 tkr för Tjänstexport, 73 tkr för Internationella insatser och 6 680 tkr för Rakel. Bidragsintäkterna uppgår till 371
tkr för Uppdragsutbildning m.m, 4 219 tkr för Internationella insatser.
I MSB:s regleringsbrev 2018 framgår att MSB får balansera det ackumulerade
överskottet i Rakelverksamheten i ny räkning.
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Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdragsutbildning m.m.
Verksamhetens totala omsättning uppgår till cirka 48 mnkr och resultatet visar på ett underskott med 2,8 mnkr, vilket är betydligt sämre än
föregående år. Det balanserade resultatet uppgår därmed till ett underskott med cirka 3,7 mnkr. En av orsakerna till underskottet är kostnader
för utveckling av den nya fortbildningstjänsten. En del av fortbildningstjänsten är ett webbaserat utbildningssystem främst för räddningstjänstpersonal men på sikt även inom krisberedskap och civilt försvar. Avgifter
från fortbildningstjänsten kommer fr.o.m. 2019 att bidra till förbättrade
ekonomiska resultat för verksamheten.
Under första halvåret bodde cirka 150 asylsökande per månad på Sandö
i lokaler som MSB hyr för Migrationsverkets räkning och sedan vidarefakturerar. Under andra halvåret har antalet asylsökande minskat till
ungefär 70–80 personer. Under 2018 kommer asylboendet på Sandö att
avvecklas då avtalet med Migrationsverket löper ut i september.
Tekniska system (SGSI)
Intäkterna för verksamheten tekniska system avser den nationella säkra
nättjänsten Swedish Government Secure Intranet (SGSI) och uppgick till
7,5 mnkr, vilket innebär ett balanserat resultat som visar ett överskott
med cirka 2,6 mnkr. Omvärlden ställer allt högre krav på att kunna utbyta
information och samverka på ett säkert sätt. Ett fortsatt ökat intresse för
SGSI med fler anslutna har bidragit till att ett överskott balanseras till
nästkommande år. Behovet finns även hos kommuner och landsting. Det
balanserade överskottet innebär att de åtgärder som identifierats i SGSI
målbild kan börja realiseras 2018.
Tjänsteexport
Omsättningen uppgår till cirka 9,8 mnkr och resultatet innebär ett
balanserat överskott med cirka 0,9 mnkr. Ungefär 6,4 mnkr av intäkterna
för tjänsteexporten utgörs av 14 kurser inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. Övriga intäkter avser utbildningar för bl.a. räddningstjänster
i Holland och Danmark.
Internationella insatser
MSB:s biståndsinsatser finansieras med externa medel, i enlighet med
bestämmelserna i myndighetens instruktion. I linje med bedömningen
i föregående årsrapport har biståndsinsatsernas omfattning ökat under
2017 jämfört med 2016. Detta förklaras huvudsakligen av de stora
boende- och kontorsinsatser som pågått i Nigeria och Centralafrikanska
republiken under 2017, samt av att verksamheten generellt återgick till
normala prioriteringar efter att den internationella biståndsverksamheten
varit delvis nedprioriterad i samband med flyktingsituationen under
första delen av 2016. Totalt uppgick avgiftsfinansieringen för biståndsinsatser under 2017 till 142 mnkr, jämfört med 114 mnkr under 2016.
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Rakel
Verksamhetens intäkter uppgick till cirka 531 mnkr och har ökat till
följd av högre anslutning och höjda avgifter för statliga myndigheter
i regleringsbreven 2017, samt ränteintäkter från lånefinansierade
investeringar. Årets resultat uppgår till ett överskott på cirka 62 mnkr.
Kostnaderna har finansierats från anslag 2:4 Krisberedskap med 37 mnkr
(redovisas ej i tabellen). Medlen från anslag 2:4 Krisberedskap avser att
finansiera ett lägre abonnemangspris för kommuner, det så kallade
samverkanstillägget. Det innebär ett balanserat överskott vid årets slut
på cirka 148 mnkr.
Intyg förare
Utifrån regelverket för transport av farligt gods utfärdar MSB intyg för ADRförare för transport av farligt gods och examinerar säkerhetsrådgivare.
MSB har genomfört 5 provtillfällen för säkerhetsrådgivare med totalt 151
provdeltagare. Av dessa godkändes 131 personer, vilket är knappt 40 fler
än under 2016. Totalt finns 583 godkända säkerhetsrådgivare i landet,
vilket är cirka 20 fler än under 2016.
Under 2017 utbildades och godkändes drygt 10 160 personer för intyg om
transport av farligt gods på väg, vilket är drygt 1 000 färre än föregående
år. Under året har arbetet med att utveckla systemet för integrering av
MSB:s examinationer av ADR-förare i Trafikverkets system för förarprov
intensifierats. Utvecklingen av de integrationslösningar som krävs mellan
MSB och Trafikverket samt Transportstyrelsen har påbörjats. Systemet
beräknas vara i full drift september 2018.

Avgiftsbelagd verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras
För närvarande finns det inga pågående skadeståndsärenden.
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Finansiell
redovisning

Finansiell redovisning
Resultaträkning
Belopp anges i tkr

2017

2016

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

Not 1

1 197 289

1 142 799

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Not 2

744 956

683 495

Intäkter av bidrag

Not 3

13 614

9 728

Finansiella intäkter

Not 4

9 234

7 796

1 965 093

1 843 818

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

Not 5

-817 152

-761 773

Kostnader för lokaler

Not 6

-185 348

-178 643

Övriga driftkostnader

Not 7

-693 743

-667 262

Finansiella kostnader

Not 8

-2 100

-2 564

Avskrivningar och nedskrivningar

Not 9

-337 523

-274 467

-2 035 866

-1 884 709

-70 773

-40 891

1 133 985

987 008

2 124

700

-

96

-1 140 048

-979 560

-3 939

8 244

-74 712

-32 647

Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsutfall
Transfereringar

Not 10

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo transfereringar
Årets kapitalförändring

Not 11
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Balansräkning
Tillgångar (Belopp anges i tkr)

2017-12-31

2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

Not 12

5 025

1 441

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Not 13

316 187

269 699

321 212

271 140

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och annan fast egendom

Not 14

4 296

4 968

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Not 15

19 330

15 506

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Not 16

1 190 588

1 264 170

Pågående nyanläggningar

Not 17

39 461

34 967

Beredskapstillgångar

Not 18

182 648

193 739

1 436 323

1 513 350

3 267

7 577

3 267

7 577

39 070

42 329

39 070

42 329

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

Not 19

Summa finansiella anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager och förråd

Not 20

Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Not 21

13 523

12 800

Fordringar hos andra myndigheter

Not 22

61 763

54 763

Övriga kortfristiga fordringar

Not 23

1 913

4 296

77 199

71 859

260 969

249 619

Upplupna bidragsintäkter

1 781

3 757

Övriga upplupna intäkter

15 009

10 614

Summa kortfristiga fordringar
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
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Summa periodavgränsningsposter

Not 24

277 759

263 990

Avräkning med statsverket

Not 25

113 583

62 637
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Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Not 26

Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa tillgångar

Kapital och skulder (Belopp anges i tkr)

141 663

158 036

9 758

4 998

151 421

163 034

2 419 834

2 395 916

2017

2016

458 327

517 827

Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring

Not 27

93 099

30 841

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

Not 11

-74 712

-32 647

Not 28

476 714

516 021

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Not 29

6 617

8 343

Övriga avsättningar

Not 30

15 639

14 428

22 256

22 771

Summa myndighetskapital
Avsättningar

Summa avsättningar
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

Not 31

107 570

1 206 472

Övriga krediter i Riksgäldskontoret

Not 31

1 270 019

105 000

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Not 32

73 933

71 289

Leverantörsskulder

Not 33

266 834

258 032

Övriga kortfristiga skulder

Not 34

21 214

19 749

1 739 570

1 660 542

Upplupna kostnader

65 835

61 594

Oförbrukade bidrag

14 816

13 350

100 643

121 638

181 294

196 582

2 419 834

2 395 916

Summa skulder m.m.
Periodavgränsningsposter

Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter
Summa kapital och skulder

Not 35

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP – ÅRSREDOVISNING 2017

97

Finansiell redovisning

Utgående
överföringsbelopp

Utgifter

Totalt
disponibelt
belopp

Indragning

Anslag/post (Belopp anges i tkr)

Årets
tilldelning
enligt RB

Ingående
överföringsbelopp

Anslagsredovisning

Utgiftsområde 6 – Försvar och samhällets krisberedskap
2:2:2

Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra naturolyckor

Not 36

0

74 850

2:3:2

Ersättning för räddningstjänst m.m.

Not 37

9 708

21 080

2:4

Krisberedskap

65 957

2:6:1

74 850

-74 850

0

-9 708

21 080

-13 095

7 985

1 181 857

-33 598

1 214 216

-1 144 142

70 074

2:4:1 Viss internationell
säkerhetsfrämjande och
humanitär verksamhet

Not 38

5 124

10 785

-4 801

11 108

-362

10 746

2:4:5 Krisberedskap

Not 39

60 833

1 171 072

-28 797

1 203 108

-1 143 780

59 328

Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap

Not 40

14 556

1 058 445

1 073 001

-1 079 714

-6 713

Not 41

3 619

44 000

45 200

-41 378

3 822

15 348

-13 500

1 848

2 443 695

-2 366 679

77 016

Utgiftsområde 7 – Internationellt bistånd
1:1:41

Internationell civil krishantering
– del till MSB

-2 419

Utgiftsområde 20 – Allmän miljö- och naturvård
1:10:1 Klimatanpassning – del till MSB

Not 42

-152

15 500

Summa

Not 43

93 688

2 395 732

-45 725

Inkomsttitelredovisning (Belopp anges i tkr)

Beräknat

Inkomster

-

-

Avräknat mot inkomsttitel
2713 004 Vattenföroreningsavgift m.m.
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Not 44

Villkor anslag utgiftsområde 6, högsta belopp, tkr
Anslag

Avser

Villkor

Utfall

2:2:2

Uppgifter enl förordningen (2009:956) om översvämningsrisker

5 500

2 205

2:4:5

Drift och förvaltning ledningsplatser

18 000

14 533

2:4:5

Överenskommelse mellan staten och SKL

310 000

301 768

– varav finansiering Rakel

37 000

37 000

2:4:5

Landsting åtgärder extraordinära händelser

10 000

10 000

2:4:5

Uppdrag frivillig försvarsverksamhet, krisberedskap

33 400

28 366

2:4:5

Uppdrag frivilliga försvarsorganisationer, information allmänheten

6 000

6 000

2:4:5

SOS Alarm Sverige AB inrättande VMA

25 000

25 000

2:4:5

Överenskommelser länsstyrelser planering höjd beredskap

18 000

17 800

2:4:5

Kommuners och landstings arbete med civilt försvar

60 000

60 000

– varav 10 mnkr landsting

10 000

10 000

2:4:5

VAKA:s förebyggande arbete torka och vattenbrist

1 000

1 000

2:6:1

Abonnemangsavgift Rakel

6 365

6 365

2:6:1

Ersättning till ideella organisationer, öka enskildes förmåga

33 000

32 395

2:6:1

Drift och vidmakthållande reservfunktioner inom etermedia

30 000

29 991

2:6:1

Ersättning till kommuner grundutbildning deltidsanställd räddningstjänstpersonal

35 000

17 477

2:6:1

Beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor

26 000

25 897

2:6:1

Beredskap och indirekta kostnader internationella insatser

115 000

113 411

2:6:1

Organisationsstöd frivilliga försvarorganisationer

23 000

23 000

Villkor anslag utgiftsområde 7, högsta belopp, tkr
Anslag

Avser

Villkor

Utfall

1:1:41

Insatser inom ramen för FN m.m.

5 500

3 276

27 000

22 339

Insatser inom ramen för OSSE

4 000

562

Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH)

6 000

4 903

Annan insatsnära verksamhet

4 000

3 276

Stöd civila krishanteringsinsatser i DAC-länder

6 500

5 021

Förvaltningskostnader

2 000

2 000

Insatser inom ramen för EU
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Förebyggande
åtgärder mot jord2:2:2
skred och andra
naturolyckor

År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

23 577

35 959

30 637

5 322

-

-

-

900 000

683 427

552 340

379 739

105 757

42 552

17 603

6 689

4 588

1 430

430

1 000

-

-

-

– Kommunala
ledningsplatser

39 508

45 037

33 283

10 854

900

-

-

– Räddnings
centraler

20 149

26 874

16 426

8 333

2 115

-

-

– Samverkans
projekt

2 206

-

-

-

-

-

-

– Bidrag
myndigheter

371 977

267 875

242 587

25 288

-

-

-

244 999

211 124

87 013

60 282

39 537

17 603

6 689

707 004

588 299

410 376

111 079

42 552

17 603

6 689

Not 45

– Landstingens
ledningsförmåga

– Forskning

100

År 2018

45 000

2:4:5 Krisberedskap

Totalt

Utestående åtagandenas fördelning per år

Utestående
åtaganden

Anslag/post
(Belopp anges i tkr)

Ingående
åtaganden

Tilldelat
bemyndigande

Bemyndiganderedovisning

945 000
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Finansieringsanalys
(Belopp anges i tkr)

2017

2016

Drift
Kostnader

Not 46

-1 697 501

-1 609 459

Finansiering av drift
Intäkter av anslag

1 197 289

1 142 799

744 911

683 366

Intäkter av bidrag

13 614

9 728

Övriga intäkter

9 234

7 796

Intäkter av avgifter och ersättningar

Not 47

Summa medel som tillförts för finansiering av drift

1 965 048

1 843 689

3 259

18 792

Ökning av kortfristiga fordringar

-18 737

-41 763

Minskning av kortfristiga skulder

-1 167

109 982

250 902

321 241

Minskning av lager

Kassaflöde från drift
Investeringar
Investering i materiella tillgångar
Investering i immateriella tillgångar

-200 863

-279 309

-112 399

-42 848

Summa investeringsutgifter
Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret
– amorteringar
Ökning av statskapital med medel som erhållits
från statens budget
Försäljning av anläggningstillgångar

-313 262

-322 157

Not 48
1 372 411

310 769

-1 306 294

-305 961

35 406

54 267

171

247

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar

101 694

59 322

Kassaflöde till investeringar

-211 568

-262 835

Tabellen fortsätter!
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(Belopp anges i tkr)

2017

2016

Transfereringsverksamhet
Lämnade bidrag
Förändring lång- och kortfristiga fordringar och skulder

-1 140 048

-979 560

3 939

-8 244

Utbetalningar i transfereringsverksamhet

-1 136 109

-987 804

Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statens budget
för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från andra myndigheter
för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

1 133 985

987 008

2 124

700

-

96

Summa medel som tillförts för finansiering
av transfereringsverksamhet

1 136 109

987 805

Kassaflöde från transfereringsverksamhet

0

0

39 334

58 406

225 671

167 265

Förändring av likvida medel
Specifikation av förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Ökning av kassa och bank

4 760

-171

Minskning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret

-16 372

52 716

Ökning av avräkning med statsverket

50 946

5 861

Summa förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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39 334

58 406

265 005

225 671

Noter till resultaträkning, balansräkning,
anslagsredovisning, bemyndiganderedovisning
och finansieringsanalys
Immateriella anläggningstillgångar

Redovisningsprinciper

MSB aktiverar utgifter för utveckling som immateriell anläggningstillgång när följande kriterier är
uppfyllda:

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.
Maskinella avrundningar kan ge smärre differenser
jämfört med manuella summeringar.

Värdering av lager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningseller återanskaffningspris. Huvudsakligen har
anskaffningspris bedömts vara det lägsta. För publikationer har dock det lägsta värdet bedömts vara
försäljningspris minskat med beräknad försäljningsomkostnad.

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

-- 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 fördelar 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:

Tillgångar för stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod på 3 år eller längre. För materiella
anläggningstillgångar har ett undre värde satts till
20 tkr i enlighet med ESV:s allmänna råd till 5 kap
1 § i förordning (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag.

Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar........................................4, 5 år
Byggnader.............................................................10 år

För internt upparbetade, egenutvecklade, immateriella anläggningstillgångar ska anskaffningsvärdet
uppgå till minst 300 tkr för att definieras som en
anläggningstillgång.
Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas
på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Anskaffningsvärdet aktiveras utifrån fakturerat
belopp. Ej driftsatta tillgångar redovisas som
pågående nyanläggning. För lånefinansierade
anläggningstillgångar sker upplåning hos Riksgäldskontoret till hela det aktiverade anskaffningsvärdet
samt pågående nyanläggningar.

Förbättringsutgifter på
annans fastighet.............................................5, 6, 7 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
Övriga beredskapstillgångar .....................5, 15, 20 år
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MSB tillhandahåller Rakel, som är ett nationellt
kommunikationssystem för samverkan och ledning
och som består av både materiella och immateriella anläggningstillgångar. Inom staten består
immateriella anläggningstillgångar till stor del
av egenutvecklade dataprogram och förvärvade
licenser för dataprogram, vilket i normalfallet har
en ekonomisk livslängd på 5 år. En stor del av MSB:s
immateriella anläggningstillgångar består av växlar,
som ingår som en del i Rakelsystemet. Växlarna
kan inte jämföras med traditionella immateriella
anläggningstillgångar inom staten. Den ekonomiska
livslängden för växlarna har av MSB bedömts vara
10 år.

Övrig kreditram
Regeringen har ändrat klassificeringen av anläggningstillgångar i Rakelverksamheten från verksamhetsinvesteringar till samhällsinvesteringar. Den
ändrade klassificeringen innebär att tillgångarna
från och med 2017 finansieras via en övrig kreditram enligt 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203).
Tidigare skedde finansieringen via en låneram enligt
7 kap. 1 § budgetlagen (2011:203). Detta är en ändrad styrning från regeringens sida, inte en ändrad
redovisningsprincip, och därmed ska jämförelsevärdena inte justeras.

Ändrade jämförelsevärden anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna i Rakelverksamheten
består av både materiella och immateriella tillgångar. Det har varit svårt att löpande redovisa
anskaffningarna på de olika tillgångsslagen, vilket
inneburit att posten Pågående nyanläggningar
under balansrubriken Materiella anläggningstillgångar bestått av både immateriella och materiella
tillgångar. Det är först vid aktivering som tillgången
förts om till rätt tillgångsslag. Genom utvecklade
rutiner har vi numera möjlighet att löpande redovisa anskaffningarna avseende pågående nyanläggningar under respektive tillgångsslag. Bokföringen
har därför korrigerats 2017. Med anledning av
detta har jämförelsevärdena för 2016 justerats i
balansräkningen. Rättigheter och immateriella
anläggningstillgångar har ökats med 87 858 tkr
och Pågående nyanläggningar har minskats med
motsvarande belopp. Det är dock inte möjligt att
göra motsvarande justeringar av jämförelsevärdena
i not 13 och not 17, då rättning av utfall 2016 har
gjorts 2017.
Redovisningen i not för anläggningstillgångar ska
följa den rapportering som görs på S-koder i statsredovisningen enligt ESV. Med anledning av detta
har jämförelsevärdena justerats i not 13, not 15,
not 16 och not 17. Justeringarna innebär endast
ändringar i uppställningen i noten och har ingen
påverkan på det bokförda värdet eller bokföringen
i övrigt.
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Undantag från EA
Av MSB:s regleringsbrev 2017 framgår följande
undantag från ekonomiadministrativa regelverket.
Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar som
används i verksamheten finansieras från anslaget
2:4 Krisberedskap. Detta undantag gäller även för
de anläggningstillgångar som övriga myndigheter
anskaffar och som finansieras med bidrag från MSB.
MSB behöver inte finansiera anläggningstillgångar
som används eller kommer att användas i samband
med internationella bistånds- och räddningsinsatser
med lån hos RGK enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Anläggningstillgångar som
används eller som ska användas vid sådana insatser
får istället finansieras med anslag 2:6. I de fall sådan
anläggningstillgång vid tidpunkten för insatsens
avslutande säljs får MSB med undantag från 5 kap.
4 § kapitalförsörjningsförordningen disponera
intäkter motsvarande tillgångens bokförda värde vid
tidpunkten för insatsens påbörjande. I de fall som
tillgången vid insatsens avslutande stannar kvar
i MSB:s ägo får intäkter motsvarande avskrivning
under insatsperioden disponeras av myndigheten.
Överskottsmateriel som MSB tar emot från Försvarsmakten får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört
värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd
beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella
organisationer och myndigheter. Överlåtelsen får
göras med undantag från krav på affärsmässighet i
7 § förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens
lösa egendom.
MSB medges för utbyggnaden av infrastrukturen för
Rakel med undantag från 9 § förordning (1993:528)
om statliga myndigheters lokalförsörjning teckna
arrende och hyresavtal som omfattar en period om
högst 20 år. MSB får vidare köpa reservkraft kopplat
till Rakel som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per
installationsplats och den periodiserade kostnaden
ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel. Vidare
får uppförande och förvaltning av master med
tillhörande teknisk utrustning inom Rakelverksamheten enligt 16 § förordningen (2008:1002) med
instruktion för MSB genomföras utan hinder av
förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga
fastigheter m.m.
Internationella insatser enligt 8 eller 9 §§ förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap som inbegriper
att på uppdrag av annan uppföra och överlåta fast
egendom får genomföras utan hinder av förordning
(1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter
mm eller förordning (1996:1190) om överlåtelse av
statens fasta egendom m.m.
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MSB får i likhet med fastighetsförvaltande myndigheter enligt förordningen (1993:527) om förvaltning
av statliga fastigheter mm bedriva fastighetförvaltningen inom utbildningsverksamheten i
Revinge avseende byggnaderna Osby (lektionssal
och omklädningsrum), Kallgarage 1, Kallgarage 2,
Carport, Lastbils- och bussgarage, Lektionssal 11
samt Högby (kontorslokal).
Bestämmelsen i 9 a § i första stycket förordningen
(1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning
om att en myndighet inte får ingå hyresavtal för
bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i
andra hand för att förse någon enskild med bostad
ska inte tillämpas på myndigheten.

2017

2016

1 197 289

1 142 799

Skillnaden mellan åren är hänförlig till anslag
2:6 ap.1 Myndigheten för samhällsskydd, där bl.a.
personalkostnaderna ökat till följd av ökat antal
anställda. En annan förklaring är anslag 2:4 ap.5
Krisberedskap, där exempelvis stora återanskaffningar av nationella förstärkningsresurser gjorts
2017.

Not 2
2017

2016

13 961

15 889

Intäkter enligt 6 kap. 1§
kapitalförsörjningsförordningen

48

242

Övriga intäkter i verksamheten

45

140

Intäkter enligt 4 §
avgiftsförordningen

Uppdragsutbildning m.m.

47 925

46 365

Tekniska system (SGSI)

7 509

6 838

Tjänsteexport

9 690

8 526

Internationella insatser

137 932

111 739

Rakel

524 142

490 479

3 704

3 277

Summa intäkter för avgifts
finansierad verksamhet

730 902

667 224

Summa

744 956

683 495

Intyg förare

Redovisade nettoutgifter i anslagsredovisningen
överensstämmer inte med intäkter av anslag i
resultaträkningen bl.a. beroende på att MSB även
har anslagspåverkande poster i transfereringsavsnittet. Redovisade nettoutgifter i anslagsredovisningen
uppgår till 2 366 679 tkr. Resultaträkningens poster
Intäkter av anslag respektive Medel som erhållits
från statens budget för finansiering av bidrag uppgår till 1 197 289 tkr resp 1 133 985 tkr. Skillnaden
mot anslagsredovisningen är 35 406 tkr och beror
på poster som avräknats konto för anslag i balansräkningen istället för resultaträkningen. MSB har
anslagsfinansierade anläggningstillgångar där avräkning istället sker mot statskapital, motsvarande
35 406 tkr 2017.

Intäkter av avgifter och andra
ersättningar

Uppdragsverksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Not 1
Intäkter av anslag

Intäkter per avgiftsfinansierad verksamhet

Skillnaden mellan åren vad avser intäkter enligt
4§ avgiftsförordningen beror bl.a. på det stöd MSB
gav Migrationsverket 2016 vad gällde dåvarande
flyktingsituation i Sverige.
Under 2017 har Rakel fortsatt ökat omsättningen i
verksamheten. Omfattningen av den internationella
verksamheten har varit större jämfört med 2016,
vilket förklarar ökningen av intäkter. MSB har bl.a.
haft stora boende- och kontorsinsatser i Nigeria och
Centralafrikanska republiken.
I not 2 redovisas de intäkter som klassificeras som
intäkter av avgifter och andra ersättningar. Inom de
avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas även
intäkter av bidrag och finansiella intäkter (not 3 och
4). I tabellen för avgiftsbelagd verksamhet i resultatredovisningen anges de totala intäkterna, dvs. inte
enbart dem i not 2.

Not 3
Intäkter av bidrag

2017

2016

Arbetsförmedlingen

1 377

1 214

-

1 499

1 778

505

820

485

Bidrag från EU

8 284

6 676

Övriga bidrag

1 355

-651

13 614

9 728

Totalförsvarets forskningsinstitut
Sida
Övriga statliga myndigheter

Summa
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Omsättningen i EU-projekt är högre 2017 än 2016.
Detta förklarar även skillnaden för Sida och posten
övriga bidrag då det avser medfinansiering i olika
EU-projekt.

Not 4
Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto hos RGK
Ränteintäkter negativ ränta
lån RGK
Ränteintäkter på
fordringar m.m.
Valutakursdifferens
Övriga finansiella intäkter
Summa

2017

2016

10

10

6 723

6 230

MSB:s lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter,
pensionspremier och andra avgifter enligt lag och
avtal (summan av utfallet på S-koderna 4111-4119)
uppgår till 531 875 tkr. MSB:s kostnader avseende
arvoden till styrelse, kommittéer m.m. uppgår till
101 tkr (summan av utfallet på S-koderna 4112 och
4118).

Not 6
Kostnader för lokaler

207

104

1 976

1 275

318

177

9 234

7 796

Skillnaden mellan åren vad avser valutakursdifferens
förklaras av en valutakursvinst i Rakelverksamheten, som sedan 2015 har en utländsk leverantör,
Airbus.

2016

693 743

667 262

Finansiella kostnader

2017

2016

Räntekostnader räntekonto
hos RGK

-487

-464

Övriga räntekostnader

-347

-164

-1 262

-1 908

-4

-28

-2 100

-2 564

Löner och arvoden

-527 203

-495 939

Förändring av
semesterlöneskuld

-2 355

1 964

Valutakursdifferens

Övriga ersättningar

-10 393

-9 527

Övriga finansiella kostnader

-259 373

-240 938

-17 828

-17 333

-817 152

-761 773

Summa

2017

Not 8

2016

Övriga personalkostnader

-178 643

En del av skillnaden mellan åren förklaras av större
omfattning på den internationella verksamheten
2017. Skillnaden beror bl.a. också på återanskaffning
av nationella förstärkningsresurser.

2017

Arbetsgivar- och
pensionsavgifter

-185 348

Not 7

Not 5
Kostnader för personal

2016

En förklaring till skillnaden mellan åren är att Rakelverksamheten 2016 fick krediteringar avseende
rabatter för åren 2014-2015.

Övriga driftkostnader
Enligt ESV ska den negativa räntan på lån redovisas
som ränteintäkt och den negativa tillgodoräntan på
räntekontot som räntekostnad. Vad avser ränta på
räntekontot har 10 tkr bokförts som ränteintäkt och
487 tkr som räntekostnad.

2017

Summa

Skillnaden mellan åren beror i huvudsak på en
valutakursförlust i Rakelverksamheten 2016.

Not 9
Merparten av lönerevisionen för 2017 beslutades
och betalades ut med decemberlönen. Endast ett
mindre belopp avseende ej beslutade löner har
bokats upp som en upplupen kostnad, 117 tkr
inklusive sociala avgifter.
En del av skillnaden förklaras av ökat antal anställda
2017. En annan förklaring är en ökning av semesterlöneskulden till skillnad från 2016 då den minskade.
Ytterligare en förklaring är omställningskostnader
som bokades upp 2015 och som reglerades/återfördes 2016.
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Avskrivningar

2017

2016

-78 112

-64 142

Maskiner, inventarier,
installationer m.m.

-227 894

-180 848

Beredskapstillgångar

-31 517

-29 477

-337 523

-274 467

Immateriella tillgångar

Summa

Under året har Rakelverksamheten bytt ut basstationer och växlar till följd av att den tekniska eller
ekonomiska livslängden är uppnådd. Med anledning
av detta har extra nedskrivningar gjorts av gammal
materiel, vilket förklarar skillnaden i avskrivningar
mellan åren.

Not 10
Transfereringar

2017

2016

1 133 985

987 008

Medel från myndigheter
för fin bidrag

2 124

700

Övriga erhållna medel
för fin bidrag EU-projekt

-

96

Medel från statens budget
för fin bidrag

Not 11
Årets kapitalförändring

Reaförlust anslagsfinansierade
anläggningar
Avskrivningar anslagsfinansierade anläggningar

Anslag 2:2 ap.2 Förebyggande
åtgärder mot jordskred m.m.

-74 850

-24 850

Anslag 2:3 ap.2 Ersättning för
räddningstjänst m.m.

-13 095

-11 372

Anslag 2:4 ap.5 Krisberedskap

-934 595

-828 700

-111 645

-119 386

-500

-3 400

Anslag 1:10 ap.1
Klimatanpassning
Vidareförmedling medel
EU-projekt till kommun och
landsting

-1 424

-96

Periodisering av bidrag,
ej anslagsavräknat

-3 939

8 244

Summa lämnade bidrag

-1 140 048

-979 560

-3 939

8 244

Saldo transfereringar

2017

2016

Kostnader/intäkter som påverkat resultaträkningen
i anslagsfinansierad verksamhet men som inte
anslagsavräknats

Lämnade bidrag

Anslag 2:6 ap.1 Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Ökningen av lämnade bidrag från anslag 2:4 ap.5
Krisberedskap beror bl.a. på att MSB under året
tillförts 60 mnkr som fördelats till kommuner och
landsting för arbetet med civilt försvar. MSB har
under året även fått 6 mnkr som fördelats till frivilliga försvarsorganisationer gällande information
till allmänheten.

Återföring periodisering
av bidrag
Summa

-274

-1 016

-127 374

-93 889

-3 939

8 244

-131 587

-86 661

Över-/underskott i den avgiftsfinansierade
delen av verksamheten
-2 818

3 815

Intyg förare

-608

-645

Tekniska system (SGSI)

1 091

550

-1 900

-1 816

-392

-518

Rakel

61 502

52 628

Summa avgiftsfinansierad
verksamhet

56 875

54 014

Årets kapitalförändring

-74 712

-32 647

Uppdragsutbildning m.m.

Tjänsteexport
Internationella insatser

Medel från myndigheter för finansiering av bidrag
kommer dels från Svenska kraftnät som är medfinansiär i forskningsprojekt dels från Polismyndigheten som är finansiär i ett EU-projekt. Medlen
från Polisen har vidareförmedlats till kommun och
landsting.

Se not 10 vad avser periodisering av bidrag.
Årets resultat i de avgiftsfinansierade verksamheterna kommenteras mer i resultatredovisningen
under avsnitt Särskild återrapportering.

Saldot i transfereringsavsnittet är i sin helhet
hänförligt till återföring av periodisering av fordran
återbetalning bidrag, se vidare not 20.
Från och med 2017 har tilldelade medel för anslag
2:2 ap.2 Förebyggande åtgärder mot jordskred
m.m. höjts från 24 850 tkr till 74 850 tkr. Den högre
anslagsnivån har medfört att MSB har kunnat beviljat
ansökningar som legat vilande på grund av att
ansökningar tidigare år överstigit beviljade medel.

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP – ÅRSREDOVISNING 2017

107

Finansiell redovisning

Not 12

Not 14

Balanserade utgifter
för utveckling

17-12-31

16-12-31

Byggnader, mark och
annan fast egendom

17-12-31

16-12-31

IB anskaffningsvärde

30 784

30 630

IB anskaffningsvärde

10 106

10 106

3 749

1 136

UB anskaffningsvärde

10 106

10 106

-

-982

IB ackumulerade avskrivningar

-5 138

-4 466

34 533

30 784

Årets avskrivning

-672

-672

-29 343

-28 971

UB ackumulerade avskrivningar

-5 810

-5 138

-165

-830

Bokfört värde

4 296

4 968

-

458

-29 508

-29 343

5 025

1 441

Förbättringsutgifter
på annans fastighet

17-12-31

16-12-31

IB anskaffningsvärde

116 847

112 451

8 638

3 995

-

401

UB anskaffningsvärde

125 485

116 847

IB ackumulerade avskrivningar

-101 341

-96 253

-4 814

-5 088

-106 155

-101 341

19 330

15 506

17-12-31

16-12-31

2 382 751

2 250 239

137 970

127 523

Årets utrangering/försäljning

-4 797

-12 692

Överföringar från pågående

1 016

3 425

-

14 256

UB anskaffningsvärde

2 516 940

2 382 751

IB ackumulerade avskrivningar

-1 118 580

-953 937

-211 697

-175 088

3 926

10 445

UB ackumulerade avskrivningar

-1 326 351

-1 118 580

Bokfört värde

1 190 588

1 264 170

Årets anskaffning
Årets utrangering/försäljning
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning
Årets utrangering/försäljning
UB ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Not 15

Not 13
Rättigheter och
andra immateriella
anläggningstillgångar

Årets anskaffning
17-12-31

IB anskaffningsvärde

562 804

Årets anskaffning

108 650

Årets utrangering/försäljning

-18 858

Överföring från pågående
nyanläggning

105 172

UB anskaffningsvärde

757 768

IB ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivning
UB ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

-380 963

Årets avskrivning

-77 947

Årets utrangering/försäljning

17 329

UB ackumulerade avskrivningar

-441 581

Bokfört värde

316 187

Överföringar

16-12-31

Not 16
Maskiner, inventarier,
installationer m.m.
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffning
269 699

Som framgår av inledningen till den finansiella
delen har den del som avser immateriella tillgångar
i Rakelverksamheten redovisats under Pågående
nyanläggningar (not 17) tidigare år. Under 2017 har
detta korrigerats i bokföringen och redovisas som en
överföringspost i noten på 105 172 tkr. Jämförelsevärdena i noten är dock inte möjliga att justera, då
utfall 2016 rättats upp 2017.

Överföringar

Årets avskrivning
Årets utrangering/försäljning
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Vad avser Rakel genomfördes en inventering av hela
anläggningen i samband med byte av driftoperatör
under 2015. Löpande inventering görs i samband
med service och underhåll samt vid nya installationer, såsom vid utbyte av basstationer och växlar
(Bravur-projektet).
För övriga anläggningstillgångar genomfördes en
inventering under 2015.

Not 17
17-12-31

IB anskaffningsvärde

122 825

Överföring till immateriella
Överföring från pågående

16-12-31

-1 016

UB anskaffningsvärde

39 461

34 967

17-12-31

16-12-31

Varningsmateriel analog
289 843

286 544

8 032

8 000

-11 466

-4 701

UB anskaffningsvärde

286 409

289 843

IB ackumulerad avskrivning

-185 041

-175 955

Årets avskrivning

-14 231

-13 356

Årets utrangering/försäljning

11 466

4 270

-187 806

-185 041

98 603

104 802

UB ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

1 143

1 143

IB ackumulerad avskrivning

-1 143

-1 143

UB ackumulerade avskrivningar

-1 143

-1 143

0

0

243 522

242 013

Årets anskaffning

1 450

1 369

Överföring från pågående

1 015

140

UB anskaffningsvärde

245 987

243 522

IB ackumulerade avskrivningar

-217 602

-209 323

-6 805

-8 279

-224 407

-217 602

21 580

25 920

88 637

88 637

246

-

-53 764

-

35 119

88 637

IB ackumulerade avskrivningar

-83 152

-81 017

Årets avskrivning

-2 092

-2 135

Årets utrangering/försäljning

53 550

-

UB ackumulerade avskrivningar

-31 694

-83 152

3 425

5 485

IB anskaffningsvärde

15 561

7 494

Årets anskaffning

10 939

12 165

Överföringar

-1 799

-4 098

Bokfört värde

24 701

15 561

UB ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Sanering och indikering
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangering/försäljning

Not 18

Årets utrangering/försäljning

UB anskaffningsvärde

Årets avskrivning

Som framgår av inledningen till den finansiella
delen och not 13 har den del som avser immateriella tillgångar i Rakelverksamheten redovisats
under Pågående nyanläggningar tidigare år. Under
2017 har detta korrigerats i bokföringen och redovisas som en överföringspost i noten på 105 172 tkr.
Jämförelsevärdena i noten är dock inte möjliga att
justera, då utfall 2016 rättas upp 2017.

Årets anskaffning

1 143

IB anskaffningsvärde

-105 172

-10 764

IB anskaffningsvärde

1 143

Ledningsplatser

33 588

Årets nedskrivningar

Beredskapstillgångar

IB anskaffningsvärde

Bokfört värde

Pågående nyanläggningar

Årets anskaffning

Sambandsutrustning

UB anskaffningsvärde

Bokfört värde
Pågående beredskapstillgångar
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Varningsmateriel digital

Under året har en översyn av lagertillgångar gjorts
i Sandö och Revinge. Vid översynen konstaterades
att deras kontorsmateriel, förbrukningsmateriel
och publikationer inte är att anse som omsättningstillgång utan istället ska klassificeras som förbrukningsmateriel vid anskaffning. Lagervärdet för
denna materiel har därför skrivits ned 2017.

50 454

35 209

-

11 287

Överföring från pågående

784

3 958

Årets utrangering/försäljning

-32

-

UB anskaffningsvärde

51 206

50 454

IB ackumulerade avskrivningar

-8 483

-2 777

Kundfordringar

Årets avskrivning

-8 389

-5 706

Inhemska kunder

5

-

UB ackumulerade avskrivningar

-16 867

-8 483

Bokfört värde

34 339

41 971

182 648

193 739

IB anskaffningsvärde
Årets anskaffning

Årets utrangering/försäljning

Summa bokfört värde

I oktober 2017 genomfördes en fysisk inventering av
biståndslagret i Kristinehamn.

Not 21

-

Reachem AB

1 018

655

Tele 2

1 598

-

Övriga

7 623

5 156

UNHCR

735

588

World Food Programme (WFP)

885

2 107

1 034

115

149

4 179

13 523

12 800

Fordringar hos andra
myndigheter

17-12-31

16-12-31

Skatteverket, mervärdeskatt

50 866

52 384

Migrationsverket

2 727

1 345

Polismyndigheten

2 761

197

Statens fastighetsverk

1 544

-

Hovedstadens Beredskab
Övriga
Summa

17-12-31

16-12-31

3 267

7 577

Not 22

Fordringarna avser krav på återbetalning av bidrag,
där löptiden överstiger ett år. Den del av fordringarna
som har en löptid inom ett år (815 tkr) redovisas
under Övriga kortfristiga fordringar.

Not 20
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481

Utländska kunder

Not 19

Varulager och förråd

16-12-31

Safe Care Sweden AB

Ledningsplatser har inventerats löpande under 2017.
Varningsmaterielen inventerades i samband med
byte av driftoperatör 2017. Dessutom inventeras
varningsmaterielen löpande i samband med service
och underhåll samt vid nya installationer såsom vid
byte av pneumatisk anläggning till elektroakustisk
anläggning.

Andra långfristiga fordringar

17-12-31

17-12-31

16-12-31

Drivmedel m.m.

298

240

Övriga

3 864

837

Publikationer

192

506

Summa

61 763

54 763

Kiosk och restaurang

417

352

Kontorsmaterial

-

132

Förbrukningsmaterial

-

2 131

Biståndslager

38 163

38 968

Summa

39 070

42 329
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Not 23
Övriga kortfristiga fordringar

Not 25
17-12-31

16-12-31

289

2 484

Förskott och fordran/
återbetalning lön

65

184

Ingående balans

Avräkningskonto resor

420

928

Övriga fordringar utländska

289

259

Övriga

850

441

Summa

1 913

4 296

Fordringar hos leverantör

Avräkning med statsverket

17-12-31

16-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde (SCR)
77 193

71 769

Redovisat mot anslag

1 286 964

1 131 076

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats
från icke räntebärande flöde

-1 257 288

-1 125 652

106 869

77 193

-14 556

-14 993

1 079 714

1 052 998

-1 058 445

-1 052 561

-

-

6 713

-14 556

Fordringar
Anslag i räntebärande flöde

En del av saldot avser avräkningskonto för resor
som beställs via resesystemet Tur och Retur.
Samlingsfakturor från reseföretaget bokförs i debet
på avräkningskontot. Månadsvis bokförs filer i
kredit från Tur och Retur. Filerna innehåller resor,
där resenären skapat en reseräkning och kopplat
följesedelsrader. Löpande finns alltid ett saldo på
avräkningskontot beroende på förskottsfakturering
från reseföretaget och att resenären inte gjort reseräkning för genomförda resor.
Större delen av beloppet på fordran hos leverantör
2016 avsåg två stora kreditfakturor hos en leverantör.

Not 24
Periodavgränsningsposter

17-12-31

16-12-31

Förutbetalda lokalhyror

39 060

49 759

Förutbetalda leasingavgifter

191 114

180 728

Övriga förutbetalda kostnader

30 795

19 133

Upplupna intäkter
internationella insatser

10 992

7 738

Upplupna EU-bidrag

1 781

3 757

Övriga upplupna intäkter

4 017

2 875

277 759

263 990

Summa

Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som
tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag
i räntebärande flöde

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
-

-

Inbetalningar i icke
räntebärande flöde

75 632

56 048

Utbetalningar i icke
räntebärande flöde

-1 332 920

-1 181 700

Betalningar hänförbara till
anslag och inkomsttitlar

1 257 288

1 125 652

Saldo

-

-

Övriga fordringar/skulder
på statens centralkonto

-

-

113 583

62 637

Ingående balans

Summa avräkning statsverket

Skillnaden mellan åren är till större delen hänförlig
till Rakelverksamheten vad avser förutbetalda lokalhyror och leasingavgifter. Skillnaden mellan åren
vad avser övriga förutbetalda kostnader är hänförlig
till periodisering av transfereringar.

Löpande görs likvidmässiga regleringar mellan räntebelagt flöde och SCR-flöde för transaktioner som inte
kan hanteras i rätt flöde med en gång. Regleringen
avseende november månad gjordes i december 2017.
Avstämningen och regleringen mellan flödena för
december månad har gjorts i januari 2018. Regleringen i januari var på 45 520 tkr och innebar överföring från SCR-flödet till räntekontot.

Not 26
Behållning räntekonto RGK

17-12-31

16-12-31

141 663

158 036
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Not 27
Balanserad kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring
anslagsfinansierad verksamhet

17-12-31

16-12-31

8 021

-224

Balanserat resultat för avgiftsfinansierad verksamhet
-886

-4 700

369

1 015

1 475

924

Tjänsteexport

2 844

4 660

Internationella insatser

-5 631

-5 112

Rakel

86 907

34 278

Summa avgiftsfinansierad
verksamhet

85 078

31 065

Summa balanserad
kapitalförändring

93 099

30 841

Uppdragsutbildning m.m.
Intyg förare
Tekniska system (SGSI)

Not 28
Statskapital

Bal kap
anslagsfin
verksamhet

Bal kap
avgiftsfin
verksamhet

Kapitalförändring
enligt RR

Summa

Utgående balans 2016

517 827

-224

31 065

-32 647

516 021

A Ingående balans 2017

517 827

-224

31 065

-32 647

516 021

Föregående års
kapitalförändring

-94 905

8 244

54 014

32 647

0

Årets avräkning statskapital

35 406

Myndighetskapital

35 406

Årets kapitalförändring

-74 712

B Summa årets förändring

-59 499

8 244

54 014

-42 065

-39 306

C Utgående balans 2017

458 327

8 020

85 079

-74 712

476 714

Balanserad kapitalförändring specificeras i not 27.

Not 29
Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

112

-74 712

17-12-31

16-12-31

8 343

11 581

1 371

-

-3 098

-3 239

6 617

8 343
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Not 30
Övriga avsättningar

Not 31
17-12-31

16-12-31

Lån i Riksgäldskontoret

Avsättning omställningskostnader personal
-

4 503

Ingående balans

Årets förändring

-

-4 503

Årets nyupptagna lån

Utgående avsättning

-

-

Årets amorteringar
Summa utgående balans
Lån RGK

Avsättning återställandekostnader lokaler

Årets förändring
Utgående avsättning

5 500

-

-

5 500

5 500

5 500

7 733

1 211

1 195

Utgående avsättning

10 139

8 928

Summa utgående avsättning

15 639

14 428

Årets förändring

1 306 665

29 704

197 712

-1 128 606

-297 905

107 570

1 206 472

Övrig Kreditram enligt 7 kap. 6 § budgetlagen
Ingående balans

8 928

1 206 472

Övriga krediter i Riksgäldskontoret

Övriga avsättningar
Ingående avsättning

16-12-31

Låneram enligt 7 kap. 1 § budgetlagen

Ingående avsättning

Ingående avsättning

17-12-31

Årets nyupptagna lån
Årets amorteringar
Summa utgående balans
Övrig kreditram RGK

105 000

-

1 342 707

113 056

-177 688

-8 056

1 270 019

105 000

Av inledningen till den finansiella delen framgår
att regeringen har ändrat sin styrning vad avser
anläggningstillgångar i Rakelverksamheten.
Tillgångarna klassificeras från och med 2017 som
samhällsinvesteringar och finansieras via en övrig
kreditram enligt 7 kap. 6 § budgetlagen (tidigare
skedde finansieringen via låneramen enligt 7 kap.
1 § budgetlagen). Den ändrade styrningen är förklaringen till skillnaden mellan åren.

Avsättningen för omställningskostnader uppsagd
personal 2015 reglerades i sin helhet 2016.
Med anledning av att MSB 2016 beslutade att
verksamheten i Karlstad ska flytta till nya lokaler
bokfördes uppskattade kostnader för återställande
av befintliga lokaler som en avsättning med motsvarande 5 500 tkr. Avsättningen bedöms regleras
under 2018, då flytten planeras ske.
Övriga avsättningar avser myndighetens kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder (s.k.
tryggpengar).

Beviljad låneram enligt 7 kap. 1 § budgetlagen
är 199 000 tkr och 1 550 000 kr för den övriga
kreditramen enligt 7 kap. 6 § budgetlagen. Av
beredskapstillgångarna som omfattas av den övriga
kreditramen är det bara varningsmaterielen (analog
teknik) som lånefinansieras. Övriga beredskapstillgångar anslagsfinansieras.
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Not 32
Kortfristiga skulder till
andra myndigheter

Not 34
17-12-31

16-12-31

15 828

13 320

5 321

5 047

65

1 382

21 214

19 749

Periodavgränsningsposter

17-12-31

16-12-31

19 751

Semesterlöneskuld inkl sociala
avgifter m.m.

52 429

49 039

71 289

Upplupna löner inkl sociala
avgifter m.m.

3 827

8 069

Övriga upplupna kostnader

9 579

4 485

Övriga oförbrukade bidrag,
inomstatligt

4 062

58

Övriga oförbrukade bidrag,
utomstatligt

10 754

13 293

Förutbetalda intäkter

100 643

121 638

Summa

181 294

196 582

17-12-31

16-12-31

Skatteverket

15 728

13 706

Skatteverket, mervärdesskatt

4 649

2 844

Statens pensionsverk

5 554

4 984

Försvarshögskolan

12 341

7 226

Försvarsmakten

4 508

1 222

Totalförsvarets forskningsinstitut

13 869

21 556

Övriga

17 284

Summa

73 933

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Skuld till EU, valutakonto
Övriga skulder
Summa

Not 35

Not 33
Leverantörsskulder

17-12-31

16-12-31

Inhemska leverantörer
Aiab Energy AB

15 344

2 350

Teliasonera Networks Sales AB

14 450

22 861

Teracom

48 835

44 060

Övriga

149 197

141 093

37 270

45 521

Schanflex ApS

822

-

XPro Oy

320

-

Övriga

596

2 147

266 834

258 032

Utländska leverantörer
Airbus

Summa

Skillnaden mellan åren vad avser upplupna löner
förklaras av att större delen av lönerevisionen 2017
betalades ut med decemberlönen. Endast en mindre
del avseende ej beslutade löner bokfördes som en upplupen kostnad. 2016 bokfördes hela lönerevisionen
som en upplupen kostnad.
Skillnaden mellan åren vad avser övriga upplupna
kostnader är hänförlig till periodisering av transfereringar. Övriga oförbrukade bidrag, inomstatligt,
består av två bidrag som beräknas tas i anspråk om
mer än tre månader men inom ett år och två bidrag
som beräknas tas i anspråk om mer än ett till tre år.

Not 36
Det har gjorts stora inköp av reservkraftaggregat
från Aiab under 2017 avseende Rakelverksamheten.
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Anslag 2:2 ap.2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och
andra naturolyckor
Från och med 2017 har tilldelade medel för anslag
2:2 ap.2 Förebyggande åtgärder mot jordskred m.m.
höjts från 24 850 tkr till 74 850 tkr. Den högre
anslagsnivån har medfört att MSB kunnat beviljat
ansökningar från kommuner som legat vilande
på grund av att ansökningar överstigit tidigare
beviljade medel. Anslaget används också för bidrag
till länsstyrelserna för arbete enligt förordningen
(2009:956) om översvämningsrisker.

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP – ÅRSREDOVISNING 2017

Not 37

Not 42

Anslag 2:3 ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

Anslag 1:10 ap.1 Klimatanpassning

Utfallet är helt beroende av de händelser som inträffar och när ansökan kommer in som ger rätt
till ersättning från anslaget.

Anslaget finansierar MSB:s kostnader för genomförandet av översvämningsdirektivet och översiktliga
karteringar.

Not 38

Not 43

Anslag 2:4 ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och
humanitär verksamhet

Totalt anslagsutfall

MSB disponerar anslaget först efter beslut av Regeringskansliet och det är avsett att finansiera vissa
insatser. Regeringskansliet har fattat två sådana
beslut under 2017. Ena beslutet avser en insats i
Chile med anledning av omfattande skogsbränder.
Det andra avser sekondering av miljöexpert till
Armenien.

Redovisade nettoutgifter i anslagsredovisningen
överensstämmer inte med intäkter av anslag i
resultaträkningen beroende på att MSB även har
anslagspåverkande poster i transfereringsavsnittet.
Se vidare not 1.

Not 44
Inkomstitelredovisning
Det finns för närvarande inga skadeståndsärenden,
där ersättning ska levereras in mot inkomsttitel.

Not 39
Anslag 2:4 ap.5 Krisberedskap
Under året har arbete pågått för att vidta åtgärder
i planeringen som främst syftar till att stärka det
civila försvaret. Det har dock tagit tid för myndigheter att etablera ett arbete som stärker detta vilket
medför att det finns ett sparande på anslaget vid
årets slut. Planeringen för 2018 indikerar dock en
ökad verksamhet och en högre nivå på bidrag. Efter
beslut om vårändringsbudgeten tillfördes anslaget
60 mnkr vilka har fördelats till kommuner och
landsting för arbetet med civilt försvar.

Not 40

Not 45
Bemyndiganderedovisningen
Det finns en avvikelse mellan bemyndiganderamen
och de utestående åtagandena 2017 för anslag 2:4
ap.5 Krisberedskap. MSB bedömer dock att bemyndiganderamen ligger på en rimlig nivå för att kunna
hantera fluktuationer mellan åren. Utestående
åtaganden kommer också öka kommande år bl.a.
till följd av en ny bidragsperiod för länsstyrelser på
fyra år.

Not 46

Anslag 2:6 ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
Innevarande år har satsningar gjorts för att stärka
förmågan inom främst informationspåverkan,
informationssäkerhet och arbetet med civilt försvar.
Den ökade nivån på anslaget efter beslut om vårändringsbudgeten gav möjlighet att påbörja några av de
utvecklingsbehov som MSB signalerat om i budgetunderlaget. Utöver det gjordes ytterligare satsningar
utifrån regeringens inriktning i budgetpropositionen
om en ökad anslagsnivå 2018 vilket medförde att
del av anslagskrediten nyttjades. Av anslaget har
113 mnkr använts för att finansiera beredskap och
indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser.

Kostnader enl resultaträkning

2017

2016

-2 035 866

-1 884 709

Justeringsposter i finansieringsanalysen
337 523

274 467

Reaförluster

2 567

4 021

Avsättningar

-1 725

-3 238

-1 697 501

-1 609 459

Avskrivningar

Summa

Not 41
Anslag 1:1 ap. 41 Internationell civil krishantering
Anslaget finansierar insatser inom civil konflikthantering. Summan av högstposterna för beloppsvillkoren under anslaget överstiger tilldelade medel.
Detta ger en flexibilitet att styra resurserna dit det
är mest väsentligt, vilket kan ge skillnad mellan
utfall och aktuellt beloppsvillkor.
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Dan Persson, regionpolischef Polismyndigheten

Not 47

Intäkter avgifter och ersättningar
enl resultaträkning

2017

2016

744 956

683 495

Dennis Gyllensporre, generallöjtnant Försvarsmakten

Justeringsposter i finansieringsanalysen
Reavinster
Summa

-45

-129

744 911

683 366

Not 48
Finansiering av investeringar
Av årets nya lån från Riksgäldskontoret avser 29 704
tkr lån enl 7 kap 1§ budgetlagen och 1 342 707 tkr
övrig kreditram enl 7 kap 6 § budgetlagen. Av årets
amorteringar avser 1 128 606 tkr lån enl 7 kap 1 §
budgetlagen och 177 688 tkr övrig kreditram enl 7
kap 6§ budgetlagen.

Not 49

Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:
ledamot Kungliga Krigsvetenskapsakademien,
styrelseledamot Anna Lindh Academy.

Charlotte Petri Gornitzka, arbetande ordförande
OECD:s biståndskommitté

Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:
styrelseordförande Örebro universitet, ordförande
OECD:s hälsokommitté, styrelseledamot Världshälsoorganisationen (WHO), ordförande Rådet för
styrning med kunskap.

Peter Molin, länsråd Gotland

MSB:s insynsråd 2017
Ordförande:
Nils Svartz, vikarierande generaldirektör MSB
fr o m 20170315
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:
styrelseledamot Försvarshögskolan, ledamot
Kungafonden, ledamot Regeringens Krishanteringsråd, ledamot Rekryteringsmyndighetens insynsråd,
ledamot Samverkansrådet mot terrorism, ordförande
Mediernas beredskapsråd, ordförande Rådet för
samhällsviktiga kommunikationstjänster.

Helena Lindberg, generaldirektör MSB t o m
20170314
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:
styrelseledamot Försvarshögskolan, ledamot
Kustbevakningens insynsråd, styrelseledamot
Rymdstyrelsen, ledamot Kungafonden, Regeringens
Krishanteringsråd, ledamot Kungliga Krigsvetenskapsakademien, styrelseledamot Standardiseringskommissionen, ledamot The JRC ex-post FP7
evaluation panel (EU-kommissionen), ledamot
Statskontorets råd.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare
Cancerfonden
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:
styrelseuppdrag Folkoperan AB, Kungliga Dramatiska teatern AB, Nordic Cancer Union.

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel
Institutet (SPBI)
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:
styrelseordförande Släckmedelscentralen SMC AB,
styrelseordförande SPI Miljösaneringsfond AB och
ledamot Oljekrisnämnden.

Not 50
Ersättningar och förmåner 2017
Ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare och insynsrådets ledamöter enligt
förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag:

Ledande befattningshavare
Vikarierande Generaldirektör fr o m 20170315
Nils Svartz

Insynsrådets ledamöter:
Lotta Olsson, riksdagsledamot

Åsa Lindestam, riksdagsledamot
Innehar uppdrag i följande styrelser och råd:
ledamot Försvarsmaktens insynsråd
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Löner och andra skattepliktiga förmåner 1 201 230
kronor exklusive sociala avgifter. Generaldirektören
har rätt till pension enligt förordningen (2016:411)
om tjänstepension. Inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer. Inga andra avtal om
pension finns.
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Generaldirektör t o m 20170314
Helena Lindberg
Löner och andra skattepliktiga förmåner 608 328
kronor exklusive sociala avgifter. Generaldirektören
har rätt till pension enligt förordningen (2016:411)
om tjänstepension. Inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer. Inga andra avtal om
pension finns.

Insynsrådets ledamöter
Arvoden och andra skattepliktiga förmåner till
insynsrådet. Under 2016 gjordes ingen utbetalning
utan ett belopp om 24 tkr bokades upp som periodisering. Utbetalningen 2017 inkluderar arvode för
2016.
Lotta Olsson....................................................11 760 kr
Åsa Lindestam......................................................... - kr
Dan Persson......................................................6 720 kr
Dennis Gyllensporre........................................8 400 kr
Charlotte Petri Gornitzka................................5 040 kr
Olivia Wigzell...................................................8 400 kr
Peter Molin.......................................................8 400 kr
Ulrika Årehed Kågström..................................8 400 kr
Ulf Svahn........................................................13 440 kr
Totalt:..............................................................70 560 kr

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP – ÅRSREDOVISNING 2017

117

Finansiell redovisning

Sammanställning över väsentliga uppgifter
Belopp anges i tkr

2017

2016

2015

2014

2013

beviljad låneram

199 000

1 390 000

1 300 000

1 500 000

1 500 000

utnyttjad låneram

105 570

1 206 472

1 197 589

1 169 784

1 097 228

beviljad låneram

1 550 000

300 000

300 000

300 000

300 000

utnyttjad låneram

1 270 019

105 000

109 076

118 533

119 824

400 000

400 000

400 000

300 000

300 000

46 471

40 308

167 968

223 283

124 218

487

464

221

301

20

10

10

15

8

1 285

beräknade enligt regleringsbrev

667 930

693 950

612 800

624 900

622 900

utfall

730 902

667 224

677 651

630 899

533 144

beräknade enligt regleringsbrev

-

-

-

-

-

utfall

-

-

82 736

-

-

70 348

68 756

65 583

68 414

69 137

6 713

152

0

0

1 396

83 729

93 840

69 854

213 709

101 764

-

5 500

-

-

-

Tilldelade bemyndiganden

945 000

792 000

742 000

590 000

595 000

totalt gjorda åtaganden

588 299

707 004

654 960

491 613

523 105

1068

1025

1039

1048

1027

984

951

948

953

924

1 724

1 691

1 771

1 806

1 752

74 712

32 647

26 394

63 069

153 118

93 099

30 841

-12 037

-9 919

78 212

Låneram för investeringar 1)
låneram enl 7 kap.1 § budgetlagen

övrig kreditram enl 7 kap. 6 § budgetlagen

Kontokredit på räntekonto
beviljad kontokredit
maximalt utnyttjad kontokredit
Räntor räntekonto
räntekostnader
ränteintäkter
Avgiftsintäkter disponeras

Avgiftsintäkter, ej disponeras

Anslagskredit för ramanslag
beviljad anslagskredit
utnyttjad anslagskredit
Anslagssparande för ramanslag
intecknade åtaganden

Medeltalet anställda 2)
Årsarbetskrafter 3)
Driftkostnad per årsarbetskraft
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring
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1) Från och med 2017 klassificeras Rakeltillgångarna som samhällsinvestering istället för som
tidigare verksamhetsinvestering. Som en följd av
detta finansieras tillgångarna från och med 2017
via en övrig kreditram istället för den generella
låneramen. Regeringens ändrade styrning förklarar
skillnaden mellan åren, se vidare inledningen till
den finansiella delen.

2) Av antalet anställda 2017 avser 98 st tillfälligt
anställda i verksamheten för internationella
insatser. Motsvarande siffra för 2016 var 85 st, 2015
94 st, 2014 106 st och 2013 100 st.

3) Av antalet årsarbetskrafter 2017 avser 91 st tillfälligt anställda i verksamheten för internationella
insatser. Motsvarande siffra för 2016 var 84 st, 2015
81 st, 2014 94 st och 2013 84 st.

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP – ÅRSREDOVISNING 2017

119

Finansiell redovisning

Intern styrning och kontroll
Bedömning av den interna styrningen och kontrollen 2017
Bedömning av den interna styrningen och kontrollen 2017
MSB har en etablerad modell för arbetet med intern styrning och kontroll som är en integrerad
del i MSB:s styrprocess (planerings- och uppföljningsprocessen). Som stöd i arbetet samt för att
skapa överblick över målstruktur, risker och verksamhetsprocesser använder MSB ett planeringsverktyg (Stratsys) som används genomgående i hela organisationen.
Myndighetens planeringsverktyg skapar goda förutsättningar för ett samlat underlag samt för en
samlad redovisning av de omständigheter som ligger till grund för ledningens bedömning av den
interna styrningen och kontrollen. MSB har även utvecklat och på ett tydligare sätt dokumenterat
myndighetens olika verksamhetsprocesser. Inom ramen för myndighetens styrprocess finns flera
underliggande processer som utgör väsentliga delar i myndighetens arbete med intern styrning och
kontroll. Som kontrollmiljö används i första hand processen för verksamhetsplanering där myndighetens styrande dokument i form av arbetsordning, policydokument och interna föreskrifter utgör
grundläggande utgångspunkter.
Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker tre gånger per år. Redovisningen från respektive
avdelning sker i en samlad och gemensam struktur i Stratsys liksom uppföljningen av de riskanalyser som avdelningarna gör utifrån förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll
(FISK). På motsvarande sätt sker även uppföljning av de åtgärder som beslutats med anledning av
internrevisionens liksom Riksrevisionens granskningar. Som en del av den interna kontrollen sker
även veckoföredragningar för generaldirektören som innefattar förutom beslutsärenden också
informations- och inriktningsföredragningar. Vid dessa tillfällen hanteras även risker och brister
som internkontrollen identifierat i den löpande verksamheten.
MSB:s interna styrning och kontroll granskas av MSB:s internrevision. Information lämnas fortlöpande till generaldirektören om pågående och avslutade granskningar och internrevisionens
iakttagelser och rekommendationer. Dessa dialoger och avstämningar kring identifierade brister
och beslutade åtgärder utgör ett viktigt komplement till den interna styrningen och kontrollen.
Granskning av skyddsrumsverksamheten
Internrevisionen har under 2017 redovisat en granskningsrapport avseende myndighetens skyddsrumsverksamhet. Granskningen har visat på vissa brister. Inriktningen av skyddsrumsverksamheten har anpassats för att tillmötesgå samhällets behov av avveckling, om- och nybyggnation.
Gällande lagstiftning är dock inte anpassad till dagens förhållanden och verksamheten har i vissa
delar bedrivits på ett sådant sätt att rättssäkerheten inte har kunnat säkerställas fullt ut. Generaldirektören har fattat beslut om åtgärder som ska säkerställa rättssäkerheten i handläggningen av
skyddsrumsärenden. För att fullt ut komma tillrätta med identifierade brister krävs både en översyn av lagstiftningen samt ett ställningstagande från regering och riksdag avseende en närmare
inriktning av skyddsrumsfrågan.
Brister som fångats upp i den interna styrningen och kontrollen samt i intern- och Riksrevisionens
granskningar bedöms och hanteras på ett systematiskt sätt inom myndigheten och den samlade
bedömningen är att den interna styrningen och kontrollen därmed är betryggande.
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens
ekonomiska ställning. Jag bedömer att den interna styrningen och
kontrollen vid myndigheten är betryggande.
Stockholm 20 februari 2018

Nils Svartz
VIKARIERANDE GENERALDIREKTÖR
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I bilaga 1 redovisas uppgifter i tabellform som kompletterar den redovisning som gjorts under respektive förmåga.

1. Utbetalda medel till ideella organisationer från anslag 2:7 MSB
Belopp i tkr
Brandskyddsföreningen Sverige
Föreningen Räddningskårer
i samverkan FRIS
Pensionärernas riksorganisation

2017

2016

2015

6 500

6 500

7 074

1 125

1 090

1 475

1 500

1 500

1 000

Riksbrandutbildarna
Svenska Livräddningssällskapet

176
7 000

7 000

6 900

600

500

500

Svenska Lottakåren (Mpower)

2 500

2 500

2 500

Svenska Röda Korset

6 000

6 000

6 000

Sveriges Civilförsvarsförbund

5 600

5 500

5 500

Sveriges Frivilliga Brandkårer

325

410

400

Frivilliga radioorganisationen

50

200

200

1 500

1 450

1 000

300

350

250

Svenska Lottakåren (sköt dig själv)

Försvarsutbildarna
Surfa lugnt
Svenska kryssarklubben
Summa

18
33 000

33 000

32 993

Tabell: Utbetalda medel till ideella organisationer för genomförande av utbildningsverksamhet riktat till
allmänheten.
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2. Utbetalda medel till kommuner för förebyggande åtgärder från anslag 2:2
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
Följande kommuner har erhållit bidrag 2017:
Kommun

Utbet 2017 (tkr)

Översvämning
Arvika

7 480

Falun

7 092

Göteborg

20 505

Halmstad

1 500

Karlstad

2 140

Kungsbacka

4 805

Kristianstad

3 240

Vansbro

3 300

Vännäs

1 200

Värnamo

3 390

Ängelholm

3 524

Ras och skred
Ale
Forshaga
Orust

1 030
406
1 620

Sollefteå

60

Stenungssund

861

Uddevalla

4 913

Åre

5 612

Älvsbyn

-33

Summa

72 645

Utöver ovanstående bidrag har MSB från anslaget också lämnat bidrag
till länsstyrelser med 2 205 tkr för deras arbete i enlighet med översvämningsförordningen.
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3. Ersättning för räddningstjänst m.m. från anslag 2:3
MSB har till uppgift att lämna ekonomisk ersättning till kommunerna för
räddningstjänstkostnader och för sanering av olja enligt 7 kap 2 och 3 §§
lagen om skydd mot olyckor. Ersättning betalas från anslag 2:3 Ersättning
för räddningstjänst m.m.
Ersättning har fördelats till följande:
Kommun

Ersättning tkr

Ersättning till kommuner för
räddningstjänst och oljesanering:

Typ av händelse

Hultsfred

Skogsbrand

Hultsfred

Industribrand

935

Högsby

Skogsbrand

207

Högsby

Industribrand

194

Lysekil

Oljesanering

650

Mönsterås

Skogsbrand

973

Tanum

Oljesanering

1 692

Uppvidinge

Skogsbrand

3 733

3 182

Övriga ersättningar:
Kustbevakningen
Summa

Miljöräddningstjänst

1 529
13 095
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4. Finansiärer och intäkter för internationella insatser
Finansiär

2017

2016

2015

135 500

109 737

159 939

41 739

42 062

37 831

FN

2 327

3 720

7 728

EU

6 617

685

5 254

Sida
Anslag Regeringen

Kustbevakningen

998

Department for international
Development, DFID (UK)
Summa (tkr)

642
187 181

156 204

211 394

MSB:s internationella insatser finansieras både med anslag och avgiftsintäkter. I tabellen ingår medel från, anslag 1:1:41 Internationell civil
krishantering, anslag 2:4:1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och
humanitär verksamhet samt avgiftsintäkter.

5. Fördelning av medel från anslag 2:4 Krisberedskap
Anslag 2:4 Krisberedskap anslagspost 5 ska användas för att finansiera
åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga händelser och kriser samt till
åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande
försvarsförmåga. Nedan redovisas hur anslaget fördelar sig per kategori
och av efterföljande tabeller finns en mer detaljerad beskrivning av
fördelningen inom respektive kategori.
Belopp i tkr

2017

2016

2015

Centrala myndigheter exkl. MSB

294 798

268 534

232 896

Länsstyrelser

138 500

127 045

120 119

MSB

123 791

116 943

123 912

409 381

354 625

351 294

27 176

12 458

15 329

Frivilliga försvarsorganisationer

34 366

30 961

31 649

Forskning

115 768

126 576

127 656

Kommuner
Landsting

Summa
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1 143 780

1 037 141

1 002 855

I. Bidrag till centrala myndigheter från anslag 2:4 Krisberedskap exklusive MSB
Belopp i tkr

2017

2016

Arbetsförmedlingen

0

7 086

Elsäkerhetsverket

0

Finansinspektionen

2015

2 500

2 821

2 540

13 200

38 000

36 784

19 114

12 473

11 746

22 498

855

600

2 500

53 250

50 808

6 963

0

300

1 450

Kustbevakningen

2 229

8 786

16 444

Lantmäteriet

4 585

5 500

6 271

Luftfartsverket

6 200

3 545

1 599

28 500

12 400

FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Försvarets Radioanstalt
Försäkringskassan

Post- och Telestyrelsen
Polismyndigheten
Riksgälden

140
21 000
150

Sjöfartsverket

6 336

2 802

2 115

SMHI

4 244

2 810

5 017

Skatteverket

2 034
41 259

8 307

9 235

3 213

2 220

1 178

Statens Jordbruksverk

15 000

8 000

19 175

Statens Livsmedelsverk

28 407

34 475

34 973

Socialstyrelsen
Statens energimyndighet

Statens Servicecenter

1 105

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

14 471

21 292

22 543

Strålsäkerhetsmyndigheten

5 968

4 426

4 770

21 500

17 400

16 107

220

1 520

1 720

Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Summa årets bidrag

0
285 462

1 410
259 449

223 181
Tabellen fortsätter!
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Belopp i tkr

2017

2016

2015

Slutreglering föregående års bidrag

-15 663

-15 915

-15 285

SOS Alarm AB (regleringsbrev villkor 12)

25 000

25 000

25 000

294 798

268 534

232 896

Summa

II. Bidrag till länsstyrelser från anslag 2:4 Krisberedskap
Belopp i tkr

2017

2016

2015

Länsstyrelsen i Blekinge län

3 030

3 130

2 815

Länsstyrelsen i Dalarnas län

7 145

4 899

4 432

Länsstyrelsen i Gotlands län

11 074

4 157

3 285

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

3 620

2 900

2 571

Länsstyrelsen i Hallands län

3 889

3 859

3 300

Länsstyrelsen i Jämtlands län

5 553

6 230

6 482

Länsstyrelsen i Jönköpings län

4 790

5 147

2 773

Länsstyrelsen i Kalmar län

3 450

5 000

3 895

Länsstyrelsen i Kronobergs län

3 236

3 358

4 012

Länsstyrelsen i Norrbottens län

5 180

4 157

4 840

Länsstyrelsen i Skåne län

6 200

6 715

7 313

10 000

9 200

7 122

Länsstyrelsen i Södermanlands län

3 725

2 975

3 570

Länsstyrelsen i Uppsala län

4 550

4 472

5 322

Länsstyrelsen i Värmlands län

2 789

5 099

2 804

Länsstyrelsen i Västerbottens län

5 983

7 890

8 127

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

2 220

2 556

1 926

Länsstyrelsen i Västmanlands län

2 650

2 650

3 655

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

13 371

8 295

11 331

Länsstyrelsen i Örebro län

2 900

3 095

2 707

Länsstyrelsen i Östergötlands län

3 860

4 420

5 015

109 215

100 203

97 295

0

-146

-4 718

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Summa årets bidrag
Slutreglering föregående års bidrag

Tabellen fortsätter!
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Belopp i tkr

2017

2016

2015

Drift

14 533

15 109

17 331

Utveckling

14 752

11 878

10 211

Summa ledningsplatser

29 285

26 987

27 542

138 500

127 045

120 119

Länsstyrelsernas ledningsplatser

Totalt bidrag till länsstyrelserna

III. MSB:s andel av anslag 2:4 Krisberedskap
Belopp i tkr

2017

2016

2015

Förstärkningsmateriel

33 061

28 566

36 513

Skyddsrum

13 169

14 325

14 037

Övning

3 783

3 481

3 509

68 370

54 895

48 482

5 407

15 675

20 441

Utvecklingsprojekt inom krisberedskap
Övrig utvecklingsverksamhet
Transportkostnader ensamkommande flyktingbarn
Summa

931
123 791

116 943

123 912

IV. Bidrag till kommuner från anslag 2:4 Krisberedskap
Belopp i tkr

2017

2016

2015

Ersättning till kommuner enligt LEH

264 768

260 321

254 805

Ersättning till kommuner för civilt försvar

50 000

Bidrag abonnemangspris Rakel

37 000

37 000

37 000

Bidrag för kommunal ledning
och räddningscentraler

56 883

56 158

55 671

Övriga utbetalningar
avseende kommunal ledning
och räddningscentraler

730

1 145

3 817

Summa bidrag till kommuner

409 381

354 624

351 294
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V. Bidrag till landsting från anslag 2:4 Krisberedskap
Belopp i tkr

2017

2016

2015

Ersättning till landsting enligt LEH

10 000

10 000

10 000

Ersättning till landsting för civilt försvar

10 000

Bidrag för ledningsplatser

6 503

2 408

5 256

Övriga utbetalningar
avseende ledningsplatser

673

50

73

15

0

0

varav SSIK
Summa bidrag till landsting
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27 176

12 458

15 329

VI. Bidrag till frivilliga försvarsorganisationer från anslag 2:4 Krisberedskap
samt MSB:s förvaltningsanslag (2:7)

Belopp i tkr

Utbetalt organisationsstöd
(anslag 2:7)

Utbetalda uppdragsmedel
(anslag 2:4) Organisation

Organisation

2017

2016

2015

2017

2016

2015

Frivilliga Automobilkårernas
Riksförbund (FAK)

1 944

1 856

2 370

4 057

3 150

2 721

Frivilliga Flygkåren (FFK)

4 061

3 276

4 381

7 138

7 432

7 592

Frivilliga Radioorganisationen
(FRO)

426

1 219

777

1 700

1 200

1 100

Svenska
Försvarsutbildningsförbundet

2 754

878

1 003

2 607

2 177

2 231

0

23

372

0

Svenska Brukshundklubben (SBK)

1 055

1 925

1 847

1 599

1 856

2 191

Svenska Blå Stjärnan (SBS)

3 124

3 333

3 659

5 224

4 800

5 371

Sveriges Civilförsvarsförbund
(SCF)

3 607

4 764

4 908

7 465

6 799

6 852

Riksförbundet Sveriges Lottakårer
(SLK)

1 710

1 598

640

2 957

1 947

2 283

Svenska Röda Korset (SRK)

1 434

1 418

1 424

98

246

196

Sjövärnskårernas Riksförbund
(SVK)

2 082

1 458

539

1 134

609

1 029

Flygvapenfrivilligas Riksförbund
(FVRF)

403

93

386

10

9

86

Insatsingenjörernas riksförbund
(IIR)

0

5

150

220

Sveriges Bilkårers Riksförbund

400

1 147

694

2 332

1 995

1 143

Svenska Skyttesportförbundet

0

5

23 000

23 000

23 000

36 471

32 439

32 796

-8 106

-1 478

-1 148

28 366

30 961

31 649

Frivilliga Motorcykelkårens
Riksförbund (FMCK)

Summa
Slutreglering av föregående
års bidrag
Netto utbetalt till
frivilligorganisationerna

23 000

23 000

23 000

Tabellen fortsätter!
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Uppdragsersättning gällande
Informationssatsning (anslag
2:4)

2017

Svenska
Försvarsutbildningsförbundet

2 483

Svenska Blå Stjärnan (SBS)

150

Riksförbundet Sveriges Lottakårer
(SLK)

850

Sveriges Civilförsvarsförbund
(SCF)
Summa

132

2 518
6 000

Utbetalt till frivilliga försvarsorganisationer 2017 enligt tabell ovan

28 366

Totalt bidrag till frivilliga försvarsorganisationer från anslag 2:4

34 366
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VII. Utbetalning av forskningsmedel från anslag 2:4 Krisberedskap

Belopp i tkr

2017

2016

2015

Styrelsen för Svensk Brandforskning

2 781

2 653

2 601

Chalmers Tekniska Högskola AB

1 593

3 237

3 187

23 589

23 551

25 991

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Department of Homeland Security

1 700

Försvarshögskolan

8 462

13 981

22 251

Göteborgs Universitet

7 070

5 073

2 387

Institutet för rymdfysik

2 148

2 162

2 849

Karlstads Universitet

2 683

3 790

5 736

Karolinska Institutet

504

337

252

7 887

6 481

3 092

Kungliga Tekniska Högskolan
Lindholmen Science Park AB
Linköpings Universitet

8 001
10 094

10 260

Louisiana State University
and A&M College

5 550
434

Lunds Universitet

6 389

4 907

6 856

Malmö Högskola

907

2 000

1 761

Mittuniversitetet

1 733

150

536

3 000

4 000

6 000

NordForsk
Rikspolisstyrelsen

850

SICS East Swedish ICT AB

570

Statens geotekniska institut

297

1 132
727

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

50

Stockholm Environment Institute
Stockholms Universitet

777
545

Svenska Atlantkommittén

218
250

250

Sveriges lantbruksuniversitet

571

1 324

462

Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut

2 182

3 041

864

3 905

2 524

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Tabellen fortsätter!
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Belopp i tkr

2017

2016

2015

Umeå Universitet

2 215

1 157

784

Uppsala universitet

1 810

1 810

1 810

Högskolan i Gävle

50

Högskolan i Skövde

3 089

1 053

Södertörns högskola

1 530

566

Wikimedia Sverige

150

Institutet för Framtidsstudier

1 558

1 229

Ideon AB

2 200

600

Utrikespolitiska institutet
RISE Research Institute of Sweden

210
1 400

Örebro Universitet

574

Polismyndigheten

50

Regeringskansliet

122

Övriga

134

Valutakursförluster

0

52

Återbetalning av forskningsbidrag
Erhållna bidrag för finansiering
av forskning

-700

-700

-1 336

Netto utbetalt till Forskning

97 196

98 828

105 797

Studier (diverse utförare)

18 572

27 748

21 859

115 768

126 576

127 656

Summa forskning och studier

134

-738
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