Hantera

Förmåga att agera samordnat vid
händelser
Långsiktigt effektmål: Berörda aktörer agerar samordnat så att
samhällets samlade resurser används effektivt och konsekvenserna av
händelser begränsas.
Effektmål 2018:
• Sektorsövergripande lägesbilder och gemensamma inriktningar kan
skapas, upprätthållas och delas för att effektivt stödja regional,
nationell och internationell samordning av åtgärder och
kommunikation vid allvarliga olyckor, kriser och katastrofer, i Sverige
och utomlands
•

Myndigheter som ska ha tjänsteman i beredskap (TiB) och
ledningsfunktion, landsting och kommuner har kompetens,
metodik och robust teknik som skapar goda förutsättningar för att
åtgärder samordnas vid en kris

Villkor för anslag 2:4 i MSB
regleringsbrev, bl.a.:
•

Anslagsposten 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 civil
försvarsförmåga

•

MSB får utbetala högst 10 000 000 kronor till landstingen i enlighet
med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.

•

Anslagsposten får användas till att delfinansiera åtgärder för att stärka
den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till
kommuner och landsting för ledningscentraler och räddningscentraler.
Anslagsposten får även användas för att stärka reservkraftförsörjningen
vid akutsjukhus.

Förmåga att agera samordnat vid
händelser, stöd till landstingen
• Gemensamma grunder Samverkan och Ledning
Plan strategi och Anpassat arbetspaket - SKL, SoS, landstingen

• Socialstyrelsens 2:4 ansökan
Gemensamma grunder Samverkan och Ledning

• Länsstyrelsernas portalansökan 2:4
Regional utveckling av krisberedskap

• Landstingens ledningsförmåga (teknik) 2:4
Uppdatering av handboken

• SSIK – Robusta sjukhuset
Återuppta bidragsgivningen ? Uppdatering av handboken? Kopplingar
till civilt försvar-försvarmaktens förmåga

Landstingens ledningsförmåga
”Särskild sjukvårdsledning på regional nivå”
”Helhetsgrepp”

Tekniskt stöd för
informationshantering

Lokaler och arbetsplatser för
ledning på regional nivå

Teknisk infrastruktur
för regional ledningsplats
Medverkande
MSB, Socialstyrelsen, KMC Linköping
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