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Krisberedskap – God beredskap för kriser 

Presentatör
Presentationsanteckningar
En smittsam sjukdom härjar i landet. En orkan sveper in. Sjukhuset har stängt. Elen är slut. Vattnet är förgiftat. Bankkontot är kapat.Från fabriken läcker giftig gas. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade – och liv, hälsa, miljö,ekonomiska värden och grundläggande funktioner hotas. Då måstevi veta vad vi ska göra. 



Frivilligorganisationers roll i 
krisberedskapen 

• För en stark krisberedskap måste alla ta ansvar 
 

• Regeringen anser att frivilliga insatser ska öka i hanteringen av 
kriser  
 

• Att stödja och samverka med frivilligorganisationer ingår i 
MSBs regeringsuppdrag 
 

• Friv.org har stor bredd i samhället: når många, täcker många 
verksamheter 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Friv.org ingår i MSBs regeringsuppdrag: samverkan med och stödja frivilligorganisationer inom krisberedskapen är en del av MSBs instruktion och finns även med i regleringsbrevet (finansiering via 2:7 och 2:4). Det framgår även av budgetpropositionen (för 2015) att det finns behov av ytterligare samverkan mellan myndigheter och andra offentliga aktörer, liksom att dessa bör utveckla former för att frivilliga insatser ska öka i hanteringen av allvarliga händelser och kriser. Kostnadseffektiv resurs när behoven är tillfälliga men omfattandeFrivorg kan nå grupper som är svåra för myndigheter att snabbt komma i kontakt medIdeellt engagemang har positiv effekt på människors tillit till samhället och till varandra, vilket är av värde för krisberedskapen Frivorg kan bygga broar mellan grupper av människor och mellan myndigheter och medborgare. Ex trossamfunden



 Ur regeringens försvarspolitiska prop.  2014/15 
 

.  

  
• Planeringen av samhällets krisberedskap bör innehålla ett utvecklat 

frivilligperspektiv.  

• Centrala myndigheter, kommuner och landsting bör i högre grad 
eftersträva samverkan med berörda frivilligorganisationer i syfte att 
tillvarata de frivilligas engagemang såväl under fredstida kriser som 
under höjd beredskap.  

• Ideellt engagemang inverkar positivt på människors tillit till 
samhället och till varandra, vilket är ett viktigt värde för 
krisberedskapen.  

• Viktigt att det finns strukturer som gör att aktörerna i fråga snabbt 
kan nå frivilligresurserna när en händelse inträffar och att det på 
förhand finns planer och rutiner för hur frivilliga ska engageras.  



MSB:s roll 

• Utveckla och stödja samhällets förmåga att förebygga 
och hantera olyckor, kriser och krig. 

 
• Ansvara för frågor om skydd mot olyckor, 

krisberedskap och civilt försvar ”i den utsträckning 
inte någon annan myndighet har ansvaret”. 

 
• Egen operativ roll vid större olyckor och kriser  

– nationellt och internationellt. 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
MSB är en av aktörerna i det svenska krisberedskapssystemet och har egna uppgifter där. Vi är också den myndighet som har ansvar för att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera ett brett spektrum av händelser, från olyckor i vardagen till allvarliga kriser i samhället och krig.Ur vår instruktion:”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.Myndigheten ska utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder,�2. arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och hantera olyckor och kriser,�3. bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser,�4. följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete, och�5. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde.”��



Samverkansområdena och frivilliga 

• Myndigheter ska inrikta, nyttja och utveckla de frivilliga 
försvarsorganisationerna (FFO) 
 

• Samverkansområdena (6 st): kunskapsutbyte och 
kontaktskapande mellan frivilligorg och myndigheter 

Presentatör
Presentationsanteckningar
De frivilliga försvarsorg styrs av särskild förordning. Enligt den ska myndigheterna inrikta och nyttja org inom krisberedskapen – de är avsedda att användas, de är utbildade genom MSB-medel och de används även operativt. Men även andra ideella org (tex Missing people) kan samverka och bidra i nätverkandet inom samverkansområdena.SOFÄ: farliga ämnen SOGO: Geografiskt områdesansvar SOES: Ekonomisk säkerhetSOTP: Transporter SOSUV: Skydd, undsättning vårdSOTI: Teknisk infrastruktur



Medel från MSB för att använda 
frivilligorganisationer  

• Myndigheter får söka (anslag 2:4 krisberedskap) 
 

• 400 miljoner kronor/år 
 

• Alla frivilliga organisationer omfattas 
 

 
 



Medel från MSB till 
frivilligorganisationer 
 • för att stärka den 

enskildes förmåga  
 
• för att stärka 

samhällets förmåga 

Syfte: tillvarata användbara, tillgängliga och kvalitetssäkrade 
frivilliga resurser inom krisberedskapen 

 



Frivilligorganisationer som får MSB-medel 
för att utbilda enskilda 2015-2018 

• Brandskyddsfören + Friv. Brandkåren  + FRIS 
• Surfa lugnt  
• Pensionärernas riksorganisation 
• Svenska Livräddningssällskapet + Kryssarklubben 
• Civilförsvarsförbundet  + Friv. Radio org. 
• Försvarsutbildarna 
• Lottorna + Lottorna/Fryshuset (Mpower) 
• Röda korset  



Frivilliga  
försvarsorganisationer 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Frivilliga försvarsorganisationer pekas ut i en statlig förordningStatliga medel från (anslag 2:4): 33 miljoner kronor årligen12 organisationer beviljas medel 2015Frivilliga insatser inom	- Rekrytering- Försvarsupplysning- Utbildning

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0URk4jZEQ8zBLM&tbnid=eyNN1rDvNdyyxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vi-tar-hand-om-djuren-vid-en-kris-732867&ei=sW17U8q9FKiE4gSn84HYCg&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNH-BjH57zmwupRNYtDel8WaeOY--g&ust=1400684254550150
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5PyjyGLwOvEeNM&tbnid=dc8uNha9F_JbtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.civil.se/frg/&ei=zWl7U4bjBNCM4gSH8oHYDw&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNHZmcH1CBIjfXI3NKlVEz54-CXGYQ&ust=1400683328577492
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oRnhLfGuEqyiNM&tbnid=wvIjHfqT9ObumM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sbk-ovik.se/Tjanstehundar/Susa%2520&%2520Freia.htm&ei=Lmd7U6TaKor-4QS3iYDYDg&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNERC8aGuY7flMxEnOXnZx7XqiZzxA&ust=1400682663158103
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Zr-agNXmKCcA_M&tbnid=uUgOSN54KdZBrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ffk.se/om-ffk/uppdragsgivare/&ei=o2d7U_bNEKXd4QS5m4DYCg&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNH4nJd4AIZo616UJghlNjdVsYVa8A&ust=1400682783486507
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bTrhgX3_ddmFnM&tbnid=tZupWVdVPbR3IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fak.se/&ei=jWh7U9iNJIap4gTE6oGoCw&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNGLcn_hOCHvMQnuVOZfg3dm8RBEiA&ust=1400682998419599
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IwpqXba8-jYE3M&tbnid=4tUNfMCdL3oBTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alvsjobilkar.se/&ei=2Wh7U5SbCKio4gTHvYHIDg&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNE8ZZ3JZZTbkMVfAHPSxgcAhBMf7A&ust=1400683065567276
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=71xHSjvNt_ElKM&tbnid=EBsfymriDdZp5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.geocaching.com/geocache/GC2WP7N_sl5zxn&ei=Vml7U9HJEqj_4QTfz4HYCA&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNGIIUP45yWKs-12lfnLMdYhgMFMRg&ust=1400683220422509
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JoTzHQoG54Q5GM&tbnid=6fsLB2JqkQcQkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.svenskalottakaren.se/&ei=Rmp7U7WxOujm4QTHtoHQBA&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNH0vVB48gHIZd90L0wZ48A_fzLY2A&ust=1400683450992037
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zUSzKO41vb8s5M&tbnid=F9ZwMeDwVaHTtM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-tropiska-orkanen/Pressbilder---Lastning-av-materiel-pa-Orebro-flygplats-/&ei=H217U7e_AeaH4gSWyIHACg&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNFeKw7UpTyiI4rp2LVa3HZvF6OkTA&ust=1400684165845099


Exempel på frivilliga insatser för att 
stärka samhällets förmåga (2014) 
• Flygplatsförstärkning, logistik och personal Örebro flygplats 

(Flygvapenfrivilliga) 
• Grundutbildning civil signalist (Frivilliga radioorganisationen)  
• Krisstödjare på flygplatser (Svenska Röda Korset) 
• Grundutbildning Frivilliga resursgrupper - FRG (Sveriges 

Civilförsvarsförbund) 
• Grundläggande krisberedskapsutbildning (Svenska Försvarsutbildarna) 
• Bandvagnsförarutbildning (Sveriges Bilkårers Riksförbund) 
• Grundläggande ledarskapsutbildning (Svenska Lottakåren) 
• Praktisk navigation och maskintjänst (Sjövärnskåren) 
• Grundkurs Räddningshund (Svenska Brukshundsklubben) 
• Introduktion av nya förare för lastbil och buss (Frivilliga Automobilkåren) 
• Grundkurs i djurskötsel (Svenska Blå Stjärnan) 
• Grundutbildning lågflyg (Frivilliga Flygkåren) 
 



• Jordbruksverket - Lottorna, Blå stjärnan och 
Försvarsutbildarna (kriskommunikation) 

• OLC Operativa ledningscentraler vid akut händelse 
• Länsstyrelsen i Halland - ny resursgrupp med 

beredskap för kärnteknisk olycka. 
• Lsty kan också behöva egna frivilliga som stärker 

upp vid en kris för att höja sin stabskompetens. 
• Kommande avtal -Livsmedelshantering med erf från 

branden i Västmanland - Lsty Uppsala mfl 

 

Exempel på samverkansavtal  



Vilka förstärkningsresurser finns här 
i Dalarna? Matchas behoven? 
 

Frågor?  
 
Välkomna att höra av er till 
Vendela Dobson, Samordn Frivilligfrågor MSB 
vendela.dobson@msb.se Tel 010-240 43 98 
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