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MSB:s inriktnings- och
prioriteringsfunktion (IPF)

Förfrågan om resurser

MSB:s inriktnings- och prioriteringsfunktion, IPF, inriktar
och prioriterar MSB:s nationella och internationella
förstärkningsresurser samt mäklar resurser mellan
olika delar av landet.

Vid behov av förstärkningsresurser
kontaktar räddningschef eller länsstyrelse
MSB:s tjänsteman i beredskap, TiB.
Telefon: 054-150 150
Samtalet kopplas via SOS Alarm AB
E-post: tib@msb.se

MSB har i uppdrag att utifrån nationell riskbild upprätthålla
beredskap med stödresurser för att kunna bistå i samband
med allvarliga olyckor,kriser och vid höjd beredskap.

MSB:s förstärkningsresurser

2021 trädde vissa förändringar i Lagen om skydd mot olyckor
i kraft som ger möjligheter för MSB att under vissa
förhållanden prioritera och fördela tillgängliga
förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv vid
räddningsinsatser.
MSB har i år vidareutvecklat det som kallas inriktnings- och
prioriteringsfunktion (IPF) utifrån det nya mandatet i LSO.
IPF:ens uppgift är att mäkla och samordna resurser för
räddningsinsatser samt att, på begäran av en eller flera
räddningschefer, fördela och prioritera förstärkningsresurser
till stöd för länsstyrelser och kommunala
räddningstjänstorganisationer. I detta sammanhang har
kommuner och statliga aktörer en upplysningsskyldighet
gällande tillgängliga resurser. IPF sammanställer en lägesbild
över tillgängliga resurser som underlag för fördelning och
prioritering.
IPF:n aktiveras vid behov och är en flexibel funktion som kan
kompletteras med extern expertis vid omfattande händelser.
Vid omfattande olyckor kan den externa expertisen bestå av
personal från kommunala räddningstjänstorganisationer samt
samverkanspersoner från länsstyrelser.
Skulle stöd med prioritering och fördelning av resurser
behövas, kontakta MSB TiB: tib@msb.se.
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MSB har förstärkningsresurser till stöd
för aktörer i form av utrustning och
personal. Resurserna är främst avsedda
för nationellt bruk, men kan vid behov
också användas internationellt:










Skogsbrand
Översvämning
Oljeutsläpp
CBRN
Sök och räddning
Samverkan och ledning
Värdlandsstöd
Ambulansflyg
Stödstyrkan

För mer information om MSB:s
förstärkningsresurser:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden
/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-ochkrig/forstarkningsresurser/
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