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Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
651 81 Karlstad

Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att genom
erfarenhetsåterföring stärka samhällets krisberedskap

Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) att utifrån erfarenheterna från hanteringen av skogsbranden i
Västmanlands län 2014 skapa förutsättningar för en stärkt krisberedskap.
I uppdraget ingår att sammanställa slutsatserna från de utredningar och
utvärderingar som har genomförts med anledning av skogsbranden.
Vidare ska MSB bedöma om det finns behov av ytterligare åtgärder som
syftar till att stärka samhällets krisberedskap. MSB ska samråda med
myndigheter och andra aktörer som berörs av de eventuella
åtgärdsförslagen.
Uppdraget ska redovisas senast den 29 januari 2016.
Skälen för regeringens beslut
Förmågan att förebygga, motstå och hantera allvarliga olyckor och kriser
behöver kontinuerligt utvecklas. I utvecklingsarbetet måste hänsyn tas
till förändringar i omvärlden och erfarenheter från hanteringen av
tidigare olyckor och kriser.
Många av de aktörer som deltog i arbetet kring skogsbranden genomför
utredningar och utvärderingar av hanteringen av händelsen. Slutsatserna
av dessa utredningar och utvärderingar bör sammanställas så att de kan
ligga till grund för eventuella förbättringsåtgärder som syftar till att
stärka samhällets krisberedskap. MSB får därför i uppdrag att göra en
sådan sammanställning. I sammanställningen ska även slutsatserna av
utredningen Skogsbranden i Västmanlands län – lärdomar för framtiden
(dir. 2014:116) ingå. I de fall berörda aktörer har vidtagit eller planerar
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att vidta förbättringsåtgärder till följd av utredningarna eller
utvärderingarna ska dessa framgå av sammanställningen.
Mot bakgrund av den samlade bilden av hanteringen av skogsbranden ska
MSB bedöma om det finns behov av ytterligare åtgärder som syftar till
att stärka samhällets krisberedskap. Åtgärderna kan vara på lokal,
regional, nationell, internationell och EU-nivå, och särskild hänsyn bör
tas till de krav som ett förändrat klimat ställer på utformningen av
samhällets krisberedskap. Åtgärderna ska kunna finansieras inom
gällande ekonomiska ramar.
På regeringens vägnar

Anders Ygeman
Karolina Lemoine

Kopia till
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Polismyndigheten
Trafikverket
Jordbruksverket
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Skogstyrelsen
Lantmäteriet
SOS Alarm
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Lantbrukarnas riksförbund
Sala kommun
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Surahammars kommun

