Ansvarsområdet när det gäller terrorism har sammanställts
för ett flertal centrala myndigheter som ingår i Samverkansområdet Farliga ämnen och Samverkansrådet mot terrorism.
Representanter för dessa myndigheter har intervjuats om hur
de anser att samverkan och kommunikation fungerar vid en
CBRN-händelse med antagonistiska inslag.
En bakgrund ges till arbetet inom FN, EU och nationellt när det
gäller kampen mot terrorism. CBRN-terrorism som fenomen
diskuteras baserat på en litteraturgenomgång. Baserat på
dessa genomgångar och intervjuer föreslås ett antal konkreta
åtgärder som kan stärka den svenska förmågan att hantera
antagonistiska CBRN-händelser.
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Sammanfattning
EU har uppmanat medlemsstaterna att inkludera åtgärder mot CBRN (kemisk,
biologisk, radiologisk och nukleär)-terrorism i sina nationella beredskapsplaner.
För Försvarsdepartementet har en studie genomförts för att beskriva och värdera
svenska centrala myndigheters ansvar och hur de lever upp till EU:s och
regeringens krav. Arbetet har fokuserats på myndigheters samverkan och
kommunikation vid en CBRN-händelse med antagonistiska inslag.
Myndighetsrepresentanter har intervjuats för att få deras syn på hur samverkan
och samverkansstrukturer faktiskt fungerar och om det finns brister som behöver
åtgärdas.
En litteraturgenomgång har gjorts avseende CBRN-terrorism samt arbetet inom
FN och EU och den nationella synen på CBRN-terrorism. Centrala myndigheters
ansvar avseende terrorism beskrivs och diskuteras. Baserat på inhämtat underlag
diskuteras myndigheternas förmåga och beredskap. Förslag har utarbetats för hur
förmågan att hantera en antagonistisk CBRN-händelse kan förbättras.
Det föreslås att en nationell CBRNE (kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär och
explosivämnens)-strategi utarbetas av Regeringskansliet (RK) baserat på arbete
som bedrivs inom SOFÄ (samverkansområdet Farliga ämnen). En process bör
initieras för nationell bedömning av alla typer av hot från naturkatastrofer till
CBRN. Stärk omvärldsbevakningen avseende antagonistiska CBRN-hot. Påbörja
arbete med att utveckla ett nationellt förvarningssystem som inkluderar CBRN.
Etablera en central CBRN-resursbank där experter, laboratoriers förmågor,
material, insatsteam och scenarier finns tillgängligt att avropa vid akuta
situationer. Förbättra koordinering av nationella resurser som snabbt kan bistå
ansvariga på lokal nivå. Samverkan mellan Försvarsmakten och dess resurser och
civila myndigheter behöver underlättas. Undersök förutsättningarna för ett
nordeuropeiskt CBRN centre of excellence. Förbättra krisinformationen inom
och mellan myndigheter vid akuta situationer som terroristattacker.
Myndigheters förmåga att hantera CBRN-händelser med antagonistiska inslag
bör förbättras.

Nyckelord: CBRNE, terrorism, antagonister, EU:s handlingsplan CBRNE,
krishantering, samverkan, SOFÄ, Samverkansrådet mot terrorism, NCT,
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Summary
The EU has called on Member States to include measures against CBRN
(chemical, biological, radiological and nuclear) terrorism in their national
preparedness plans. For the Ministry of Defence, a study has been conducted to
describe and evaluate how Swedish national authorities live up to the
requirements of EU and the Swedish Government. The work has focused on
collaboration and communication between authorities in a CBRN event with
antagonistic elements. Representatives of authorities were interviewed to obtain
their views on how the inter-agency cooperation and structures for collaboration
were actually working and if there were problems that needed to be addressed.
A literature review was carried out on CBRN terrorism and on the work done by
the UN, the EU and of the national perception of CBRN terrorism. Central
authorities' responsibilities for terrorism are described and discussed. Based on
the obtained data authorities' ability and readiness are discussed, and proposals
are put forward on how the ability to handle a CBRN event with antagonistic
elements can be improved.
It is proposed that a national CBRNE (chemical, biological, radiological, nuclear
and explosives) strategy be developed by the Government based on work carried
out by SOFÄ (inter-agency group for cooperation on hazardous substances). A
process should be initiated for the national assessment of all types of threats from
natural catastrophes to CBRN incidents. Improve monitoring and intelligence for
antagonistic CBRN threats. Begin work to develop a national early warning
system that includes CBRN. Establish a central CBRN resource bank where
experts, laboratory skills, materials, response teams and developed scenarios, etc.
are available in emergency situations. Improve coordination of national resources
and deployment teams that can quickly assist local authorities. The interaction
between the Armed Forces and its CBRN resources and civil authorities needs to
be made easier. Examine the possibility to establish a northern European CBRNcenter of excellence. Improve crises-information within and between authorities
in emergency situations such as a terrorist attack. Authorities’ capacities to
manage CBRN events with antagonistic elements should be improved.

Keywords: CBRNE, terrorism, antagonists, the EU Action Plan CBRNE, crisis
management, inter-agency cooperation, SOFÄ, Inter-agency cooperation against
terrorism, NCT National Centre for Terrorism assessment.
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1

Inledning

Händelser med farliga ämnen CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och
nukleära) är ovanliga men kan få mycket allvarliga konsekvenser, både för de
människor som drabbas och för samhället som helhet. En lång rad aktörer i
samhället är ansvariga för samhällets beredskap för att hantera händelser med
farliga ämnen. För att genomföra effektiva insatser krävs gemensam planering
och samverkan inför det oväntade. Många gånger krävs åtgärder från många
olika aktörer som var och en har ett ansvars- och kompetensområde vid händelser
med farliga ämnen, vilket kan göra att ledningsfrågorna och informationshanteringen blir mer komplexa. En antagonistisk händelse med CBRN-ämnen
kommer att ställa särskilda krav på myndigheter när det gäller beredskap och
hantering av händelsen. Europeiska unionen har uppmanat medlemsstaterna att
inkludera åtgärder mot sådana händelser i sina beredskapsplaner. De krav som
ställs i samband med förundersökningar och kriminaltekniska analyser bör också
beaktas tillräckligt i dessa planer.
Rapporten utgör en sammanfattning av det arbete som har genomförts 2011-2012
inom ramen för ett projekt, Samhällets förmåga att motstå en CBRN händelse
med antagonistiska inslag, finansierat av Försvarsdepartementet. Rapporten
består av en bakgrund bl.a. om arbetet inom FN (Förenta Nationerna), EU
(Europeiska unionen) och Norden, beskrivning av CBRN och terrorism,
genomgång av aktuella samverkansstrukturer samt en beskrivning av gällande
lagar och förordningar för ett antal myndigheter som ingår i samverkansområdet
Farliga ämnen (SOFÄ) och Samverkansrådet mot terrorism. För varje myndighet
har bl.a. personer kontaktats som representerar myndigheterna i dessa
samverkansforum för att svara på frågor om vilken hänsyn som tagits till CBRNhändelser med antagonistiska inslag och hur samverkan fungerar mellan
myndigheter. Ansvarsförhållanden som beskrivs i rapporten när det gäller
myndigheternas roll vid terrorism baserar sig på officiella dokument som
myndigheters instruktioner och regleringsbrev samt på ett internt dokument från
Samverkansrådet mot terrorism från 2010 där myndigheterna, som ingår i rådet
själva redogjort för sin roll vid terrorism. Anteckningarna från intervjuerna för
varje myndighet har sammanställts i en separat underlagsrapport som kan
beställas från FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut). I diskussionsdelen,
kapitel 14, i denna rapport har resultaten från samtliga intervjuer sammanfattats
och diskuteras.
I rapporten används både beteckningen CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska
och nukleära ämnen) men även CBRNE då explosivämnen, E sammanförs nu allt
mer när det gäller myndigheters samordning av åtgärder. Inom EU har det
utarbetats en EU:s handlingsplan för CBRN och en separat EU:s handlingsplan
för explosivämnen. Det pågår ett arbete att utveckla en gemensam CBRNEagenda inom EU. Många av de officiella EU dokumenten som refereras till i
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rapporten behandlar CBRN och E åtskilda men i Sverige förekommer nu även att
dessa områden behandlas tillsammans som CBRNE:
Rapporten är tänkt att användas på flera sätt och den kan läsas som en helhet
eller användas för att se exempelvis vilket ansvar en viss myndighet har när det
gäller terrorism. De olika kapitlen kan läsas separat allt efter läsarens intresse och
för att få bara en sammanfattning kan kapitel 14 diskussion med bl.a. slutsatser
från intervjuer och kapitel 15 analys och rekommendationer läsas.
Metod
Materialet som presenteras i rapporten baseras främst på kvalitativa och
semistrukturerade intervjuer och genomgång av officiella dokument som
beskriver myndigheters uppgifter och ansvar när det gäller CBRN-frågor. För att
få en uppfattning om hur några myndigheter ser på sin förmåga att hantera
CBRN-händelser med antagonistiska inslag har några myndigheters risk- och
sårbarhetsanalyser för 2011 studerats. I studien har endast öppet material
använts. Valet att göra en kvalitativ studie beror på syftet att försöka utvärdera
vad aktörerna delaktiga i myndighetssamverkan själva anser om sitt arbete och
sin roll. Intervjuade personer och använda begrepp framgår av bilaga 1 och 3. En
sammanställning av anteckningar förda vid intervjuer av representanter för
myndigheter har sammanställts i ett separat underlag som kan beställas från FOI.
Tack till medarbetare och myndighetsrepresentanter
Inom projektgruppen vill vi speciellt tacka alla representanter från myndigheter
för att de har medverkat och delat med sig av sina erfarenheter och gett oss
värdefulla synpunkter. Tack riktas också till Sara Bogefeldt, Karin Måwe och
Maria Muribi vid Försvarsdepartementet för givande diskussioner. Jag vill även
tacka Kristina Westerdahl MSB för givande diskussioner. Tack också till Anna
Nöjd MSB för möjligheten att delta som observatör vid SOFÄ-övningen i Skåne
i december 2011.
Stort tack till övriga projektmedlemmar för genomförandet av projektet, givande
diskussioner och synpunkter. Flera av deltagarna har vid olika tidpunkter
medverkat i projektet under 2011-2012. Speciellt tack till Anna Lindberg FOI
avdelning för försvarsanalys som medverkat vid många av intervjuerna och
antecknat, givet många konstruktiva synpunkter på ett tidigt rapportutkast samt
bidragit med text om risk och sårbarhetsanalyser samt till Per Ånäs FOI
avdelning för försvarsanalys som medverkade 2011 i flera intervjuer och bidrog
med bakgrundsinformation. Tack också till Camilla Trané FOI avdelning för
försvarsanalys som kom in sent i projektet och medverkade vid ett par intervjuer
och bidrog med text om risk- och sårbarhetsanalyser. Tack till Magnus Normark
vid FOI avdelning för CBRN-skydd och säkerhet i Umeå för bidrag med
kontakter, dokument, information om hans projekt om CBRN-hot och risker,
medverkan vid några intervjuer samt lämnat synpunkter på avsnitt om
antagonisters användning av CBRN-ämnen. Anders Lindblad FOI avdelning för
9
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CBRN-skydd och säkerhet tackas för hjälp med dokument. Tack också till
Hannes Sonnsjö som sammanfattade SOFÄ övningen i Skåne i en rapport som
används som underlag för denna rapport. Tack också till Eva Mittermaier för att
ha granskat och lämnat värdefulla synpunkter på den slutliga rapportens innehåll
och också till Maria Muribi Försvarsdepartementet (Fö/SSK).
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2

Projektets målsättning

Avsikten med projektet var att belysa samhällets förmåga att hantera en CBRNhändelse som orsakats av en antagonist. Projektet avsåg att ge underlag för
bedömning av aktörers beredskap, informationshantering och samverkan när det
gäller att kunna hantera en antagonistiskt grundad CBRN-händelse. Studien
skulle även innefatta en genomgång av relevanta lagar och förordningar samt
relevanta myndigheters roller och ansvar som var av betydelse i detta
sammanhang. Vidare skulle de samverkansstrukturer som fanns beskrivas. En del
av arbetet bestod av att genom intervjuer med berörda myndigheter utröna hur de
uppfattar att informationsdelgivning och samverkan faktiskt fungerar i praktiken
samt vilka möjligheter och hinder som kunde identifieras för att en effektivare
samverkan ska uppnås. Vilka utmaningar fanns när det olycksförebyggande och
olyckshanterande arbetet på CBRN-området måste kombineras med ett
brottsförebyggande och brottsbekämpande perspektiven? Verksamheter och
kunskaper inom närliggande FOI-projekt skulle även beaktas och utnyttjas.
Arbetet skulle genomföras mot bakgrund av bl.a. EU:s handlingsplan för CBRN
och strategin mot terrorism liksom andra svenska internationella åtaganden.
I arbetet skulle även scenarier användas för att beskriva och diskutera hur
myndigheter skulle hantera och samverka vid en fiktiv CBRN-händelse med
antagonistiska inslag. I samråd med SOFÄ (samverkansområdet Farliga ämnen)
valdes deras övning med en antagonistisk biologisk händelse baserat på ett
SOFÄ scenario. 1 Denna övning skulle hållas i Malmö i december 2011 för att
studera bl.a. myndighetssamverkan och informationshantering.
Förutom denna övning användes två, då aktuella händelser, som ytterligare
scenarier vid intervjuer där den ena var om självmordsbombaren på
Bryggargatan i december 2010 2 hade haft CBRN-ämnen med sig. Under
julhandeln i december 2010 skedde det första självmordsdådet i Stockholm.
Strax före 17-tiden på lördagseftermiddagen den 11 december får
Stockholmspolisens ledningscentral ett samtal om en bilbrand på Olof Palmes
gata. Strax efter klockan 17 kommer ytterligare ett samtal till
Stockholmspolisens ledningscentral om en skadad man på Bryggargatan.
Gärningsmannen dog då hans hemmagjorda bomb troligen utlöstes för tidigt.
Ingen annan människa kom till skada. Gärningsmannen hade, strax före bomben
utlöstes, även skickat E-post till bl.a. Säkerhetspolisen där han ger en förklaring
till sitt handlande. Det har inte påträffats tydliga bevis för att gärningsmannen
haft någon medhjälpare. Det var Stockholmspolisen som var först på plats och

1
2

MSB (2010) Hot och riskvärderade scenarier, Samverkansområdet Farliga Ämnen, MSB.
Clausen Mork, Jonas och Sara Bandstein (2011) Utvärdering av myndighetssamverkan under
hösten och vintern 2010, [Hemlig], Försvarsanalys, Totalförsvarets Forskningsanstalt, September,
FOI-RH-1135.
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som spärrade av området. 3 Först på morgonen därpå tog Säkerhetspolisen över
förundersökningen. Vid intervjuerna användes detta som ett exempel med
tillägget att vad hade hänt om gärningsmannen även haft CBRN-ämnen med sig.
Det andra exemplet var explosionen i en postterminal i Borlänge. Strax efter åtta
den 2 februari 2011 fick flera personer föras till sjukhus efter att ha andats in
röken efter att ett paket exploderat på en postterminal i Borlänge enligt uppgifter
i media. ”Naturligtvis får man anthrax i tankarna när det talas om ett vitt pulver
som spreds vid explosionen, enligt polisens presstalesman”. Ett stort
polisuppbåd, räddningstjänst och ambulanser anlände snabbt till postterminalen.
Polisen evakuerade lokalerna och räddningstjänst samt ambulans fanns på plats.
Ingen av de sex anställda som befann sig i lokalen hade fått några fysiska skador
men några hade andats in av pulvret och det beslöts att direkt sanera dessa
personer. Smittskyddsläkaren bedömde att det var rimligt att behandla de utsatta
personerna och totalt trettio personer med antibiotika innan ett provsvar skulle
fås från FOI:s laboratorium i Umeå. Ett stort område runt postterminalen
spärrades av i väntan på att personal från polisens bombgrupp skulle anlända från
Stockholm. Resultatet av bombgruppens undersökning av paketet visade att det
innehöll sex brandsläckare av pulvertyp varav en plötsligt sprungit läck. Några
smittämnen kunde inte påvisas. 4 Det var ett bra exempel på hur medieuppgifter
kan få spridning även om polisen relativt snart konstaterade att det var pulver
från brandsläckare som spridits i lokalerna.
Utgångspunkter för projektet i sammanfattning:

3
4

•

Analys av myndigheters förebyggande arbete och samverkan för att
motstå en antagonistisk händelse, i synnerhet med CBRN-inriktning.

•

Hur förhåller sig myndigheternas arbete till nationella strategier och till
bl.a. EU:s handlingsplan för CBRN och strategin mot terrorism.

•

Genomgång av relevanta myndigheters roller och ansvar samt samverkansstrukturer.

•

Hur myndighetsrepresentanter uppfattar att samverkan fungerar och
eventuella hinder för effektiv samverkan.

•

Är aktörernas bild av samverkansstrukturer samstämmig?

•

Utmaningar att kombinera CBRN olycksförebyggande/hanterande med
brottsförebyggande och brottsbekämpande perspektiv.

•

Hur fungerar samverkan vid utnyttjande av CBRN-resurser mellan polis
och försvarsmakten och andra myndigheter.

Säkerhetspolisen (2011), Årsbok, maj 2012.
Brandsläckare kan vara orsaken och Smittskyddsläkare nöjd med beredskapen under
explosionsdramat, DT, 2 februari 2011.
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•

Finns det brister nationellt i omvärldsbevakningen och beredskapen i att
hantera antagonistiska CBRN-händelser.

•

Hur fungerar krisinformation och larmning vid en akut CBRN-händelse?

•

Lämna förslag och rekommendationer på hur förmågan och samverkan
kan förbättras när det gäller CBRN-händelser med antagonistiska inslag.

En första diskussion om projektets inriktning genomfördes i februari 2011 på
Försvarsdepartementet. Ett samrådsmöte genomfördes också med representanter
från Justitiedepartementet. Flera uppföljningsmöten har genomförts för att
uppdatera Försvarsdepartementet om hur arbetet har framskridit (en lista med
möten och aktiviteter framgår av bilaga 2). Projektet presenterades vid möte
inom samverkansområdet Farliga ämnen SOFÄ i maj 2011. Avsikten med
presentationen var att alla berörda myndigheter skulle få kännedom om projektet
och se om det fanns intresse från myndigheternas sida att medverka i studien.
I första hand valdes de myndigheter ut för studien som ansågs ha ett direkt ansvar
vid antagonistiska händelser kopplade till CBRN. Efter diskussion med
Försvarsdepartementet ansågs det bättre att välja ut några myndigheter hellre än
att översiktligt behandla alla relevanta. De som valdes ut för intervjuer var främst
representanter som handlägger frågor om CBRN och beredskap vid sina
respektive myndigheter. De utvalda myndigheterna var sådana som ingick i
Samverkansrådet mot terrorism och/eller samverkansområdet Farliga ämnen
(SOFÄ). Ungefär hälften av myndigheterna intervjuades under 2011 och den
andra hälften under 2012, se förteckning på intervjuade i bilaga 3. Förutom
samverkan var även omvärldsbevakning, informationsspridning och
kommunikationen mellan myndigheter speciellt i akuta skeden av intresse att
belysa. Två myndigheter med uppgifter och ansvarsområden av relevans har
inkluderats för vilka intervjuer inte har genomförts och det är Kustbevakningen
och Försvarets radioanstalt.
Projektet har fokuserat på information och samverkan inför en händelse samt den
absolut första hanteringen i akutskedet. När det gäller avgränsningar så har
åtgärder för att hantera konsekvenserna av ett genomfört dåd inte behandlats.
Hotbildsbedömningen dvs. motiv och sannolikheter för att antagonister inklusive
terrorister skulle tillgripa terrorism respektive CBRN-ämnen skulle inte
behandlas i detta projekt utan kommer att behandlas i närliggande FOI projekt. 5
En kortfattad beskrivning ges däremot som bakgrund i kapitel 3 av den
diskussion som förekommer i akademisk litteratur avseende antagonisters, bl.a.
terroristers, eventuella intresse för CBRN-ämnen.

5

Magnus Normark, ”Projekt om CBRN-hot från Ickestatliga aktörer för Fö och CBRN Hot- och
Riskanalys, 2:4 Krisberedskapsanslaget”, 3 år, vilka bedrevs 2011-2012 vid FOI CBRN skydd och
säkerhet i Umeå.
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3

Antagonisters inklusive
terroristers användning av CBRNämnen

I den svenska nationella strategin mot terrorism sägs att terrorattentat med någon
form av vapen som involverar CBRN-ämnen kan, även i primitivt utförande,
åstadkomma stora skador. Risken för att terrorister ska komma över sådana
vapen är låg, men konsekvenserna om så skulle ske kan bli omfattande på såväl
det psykologiska som det fysiska planet. 6 I det följande ges en kortfattad
beskrivning av den akademiska diskussionen avseende antagonisters inkl.
terroristers intresse för att anskaffa och använda CBRN-ämnen vid
genomförande av attentat. Detta avsnitt är inte ämnat som hotbildsbeskrivning
utan avser att presentera aktuella frågeställningar. 7
I den utsträckning terrorister ser till möjligheten av att använda CBRN-ämnen för
att uppnå sina syften bedöms smittämnen och kemiska ämnen av olika slag
inklusive industrikemikalier eller konventionella sprängämnen som blandas med
radioaktiva ämnen s.k. smutsiga bomber, vara mest aktuella. Det kan finnas
många skäl varför antagonister bl.a. terroristgrupper eller kriminella ligor skulle
intressera sig för CBRN-ämnen. Drivkrafterna för en aktör att bygga upp en
förmåga inom CBRN-området kan vara flera. Den forskning som bedrivs inom
området har inga entydiga svar på detta.
Det kan handla om möjligheten av att genom en attack eller hot om attack
åstadkomma en terroreffekt i form av stora förluster av människoliv, skada ett
lands ekonomi, utföra mer spektakulära dåd eller skapa oro och panik i en
population. Enbart hotet om insats kan vara tillräckligt för att uppnå önskad
effekt eller för att kringgå skydd mot traditionella terroristmetoder. Det bör i
detta sammanhang poängteras att CBRN-ämnen kan användas vid
terroristattentat inte bara riktade mot människor utan även mot djur och grödor.
Området och riskerna med CBRN-terrorism har getts stor medial
uppmärksamhet, vilket i sin tur kan ha medfört ökat intresse bland potentiella
aktörer. Terroristexperter är inte eniga angående risken för att CBRN-ämnen kan
komma till användning av antagonister inklusive terrorister.
I samhället hanteras idag stora mängder kemiska ämnen och produkter. Många
av dessa är tillräckligt giftiga för att användas direkt vid ett terroristattentat. Att
spränga en transport, antingen på lands- eller järnväg, med sådana kemikalier på
6

Regeringens skrivelse (2012) Ansvar och engagemang– en nationell strategi mot terrorism, Skr.
2011/12:73, s. 37.
7
Roffey R. (2010) “Terrorism and Proliferation Concerns”, Presented at the First European Meeting
on Terrorist Threat & Fight Against Terrorism, Fondation Rercherche Strategique, Paris, February
11-12, 2010.
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en strategiskt belägen plats kräver inte mer än tillgång till sprängämnen.
Liknande attentat skulle kunna riktas direkt mot kemisk industri eller lager.
Effekterna av sådana attentat skulle kunna bli allvarliga om industrin är belägen i
ett "lämpligt" område. 8
Sannolikheten för att ett luftburet storskaligt terrorattentat ska vara framgångsrikt
är inte hög på grund av de tekniska restriktionerna. Däremot kan en småskalig
och mindre effektiv spridning ske med enklare teknik och inte minst
mjältbrandsbreven 2001 har visat på detta. Utspridning av sjukdomsalstrande
mikroorganismer via livsmedel inklusive vatten kan vara ett sannolikt
terroristscenario. Sådana smittämnen är lättare att anskaffa och producera i
tillräcklig mängd. Livsmedel kan också lätt bli mål för spridning av smittämnen
för att nå vissa befolkningsgrupper eller skada vissa företag.
Terroristhandlingar med radioaktiva ämnen kan innebära sprängning eller
utplacering av en strålkälla på en strategiskt vald plats eller tillsats av radioaktiva
ämnen i dricksvattnet. En annan typ av attentat kan riktas mot kärnkraftverk eller
transporter av radioaktiva ämnen där man genom en regelrätt attack mot målet
syftar till att sprida radioaktiva ämnen i omgivningen.
I den internationella databasen Global Terrorism Database listas 301 kemiska
incidenter (1970-2011), 35 biologiska incidenter (1981-2011), och 13
radiologiska incidenter (1974-2011) fall med antagonistisk användning. Dessa
utgör inte ett stort antal fall och antalet dödsfall vid dessa incidenter var få. I 14
procent av genomförda attacker utfördes de av ensamagerande personer utan
koppling till någon organisation. Vid incidenter där ensamagerande personer
eller autonoma celler var inblandade resulterade 51 procent i genomförda
attacker. 9 Andra databaser anger liknande siffror. 10 Detta inkluderar exempelvis
attacker utförda av de tamilska tigrarna 1990, Aum Shinrikyos utsläpp av sarin i
Tokyos Metro 1995, Abu Mus'ab al-Zarqawis misslyckade plan att spränga en
lastbil fylld med bomber med kemikalier i Amman Jordanien och eller attackerna
med klor i Irak. Andra exempel är Rajneeshsektens användning av Salmonella-

8

Kosal, M. E. (2006) “Terrorism Targeting Industrial Chemical Facilities: Strategic Motivations and
the Implications for U.S. Security”, in Studies in Conflict and Terrorism 29:7, pp. 719-751.
9
START (2012) The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism,
START, The Global Terrorism Database (GTD), is a center of excellence of U.S. Department of
Homeland Security based at the University of Maryland, the database is an open-source database
including information on terrorist events around the world from 1970 through 2011, på Internet:
http://www.start.umd.edu/gtd/about/ (hämtad 2012-10-20); och START (2012) “CBRN terrorism
by non-state actors”, Research Roundtable event features START researcher Lauren Pinson,
September 25, 2012, på Internet:
http://www.start.umd.edu/start/announcements/announcement.asp?id=412 (hämtad 2012-11-20)
10
Turnbull W. and P. Abhayaratne (2002) “WMD Terrorism Chronology: Incidents Involving SubNational Actors and Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Materials”, Center for
Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, 2003, på Internet:
http://cns.miis.edu (hämtad 2007-10-15).
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bakterier 1984 och breven med mjältbrandssporer 2001 i USA. Det finns mycket
få exempel på användning av radiologiska ämnen såsom när tjetjenska
separatister försökte spränga en s.k. smutsig bomb som dock inte exploderade.
Det finns ett antal avslöjade planer på att använda CBRN-ämnen. De flesta
incidenter med användning av CBRN-ämnen har genomförts på ett inte särskilt
sofistikerat sätt, med enkel teknik och som utnyttjar ämnen som kalium cyanid,
arsenik, Salmonella bakterier, ricin, cesium 137, bekämpningsmedel, råttgift och
andra mer lättillgängliga ämnen. 11
Det kan konstateras att det har förekommit få fall av användning vilka resulterat i
dödsfall. 12 En orsak kan vara att det finns reella tekniska svårigheter som måste
övervinnas för att kunna använda CBRN-ämnen så att de resulterar i många
dödsfall eller stort antal skadade. För att uppnå detta krävs speciell utrustning
eller material som i de flesta fall inte är tillgängliga lokalt. Mer begränsad
användning är emellertid möjlig vilket mycket väl kan leda till betydande
psykologiska effekter och panik även om antalet offer kommer att vara få.
Terrorister har hittills mycket begränsad erfarenhet av att hantera och förbereda
attentat med CBRN-ämnen jämfört med konventionella sprängämnen. 13 Det kan
noteras att även den norska gärningsmannen Breivik som utförde dåden i Oslo
och på Utöya i Norge juli 2011 hade ett långt avsnitt om CBRN-vapen i sitt s.k.
manifest.
De tekniska kraven för utspridning av CBRN-ämnen mot djur eller grödor är
lägre än vid utspridning mot människor varför det är ett potentiellt hot som måste
beaktas. 14 Livsmedelssäkerheten i allmänhet behöver också förbättras för att
minska riskerna. 15 Framställning av mindre mängder av exempelvis
mikroorganismer är inte alltför svårt. Farhågor kring agroterrorism ökade i USA
när man 2002 fann handlingar om jordbruk och handböcker i al-Qaidas

11

Dolnik A. (2008) “13 Years since Tokyo: Re-visiting the ‘Superterrorism’ Debate”, Perspectives
on Terrorism, Vol. II, Nr. 2, s. 3-11; and Lia B., “Al-Qaida’s CBRN Programme: Lessons and
Implications”, Presentation for the Norwegian International Defence Seminar (NIDS), 12 October,
2004.
12
Leitenberg M., The Problem of Biological Weapons, National Defence College, Stockholm, 2004,
s. 27; och Tucker J., Toxic Terror, Assessing Terrorist Use of Chemical and Biological Weapons,
Monterey Institute of International Studies, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1999.
13
Pearson G. S. (1996) “Chemical/biological terrorism: How serious a risk?” Politics and the Life
Sciences, September, s. 210-212; and Roffey R. (2007) “CBRN-threat perceptions in the Nordic
countries”, Safety and Security International, (Military Technology), Vol. 1, s. 95-96.
14
Ungerer, C. and D. Rogers (2006) “The Threat of Agroterrorism to Australia: A Preliminary
Assessment”, Studies in Conflict and Terrorism, 29:2, s. 147-163; and Latxague E., et. al. (2007)
“A methodology for assessing the risk posed by the deliberate and harmful use of plant pathogens
in Europe”, OEPP/EPPO Bulletin, Vol. 37, s. 427-435.
15
Becker G. S. (2007) Food safety: selected issues and bills in the 110th Congress, CRS Report to
Congress, 4 September.
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gömställen i Afghanistan. 16 Det är inte lätt att genomföra en attack mot jordbruk
om en sådan ska få stora effekter på ett lands ekonomi. Vissa smittämnen som
kan användas kan förhållandevis lätt anskaffas och spridas men skulle troligen
bara resultera i begränsade lokala effekter. Hotet om eller kontaminering av
specifika produkter kan å andra sidan leda till betydande ekonomiska förluster på
grund av förlorade exportintäkter eller förtroende hos konsumenterna. Ett
exempel är det arabiska revolutionära rådet som injicerade kvicksilver i israeliska
citrusfrukter 1978 vilket kraftigt minskade exporten av apelsiner med 40 procent.
Det har också förekommit attacker mot forskningsanläggningar och
försöksodlingar för genetiskt modifierade växter. 17 Hot har även framförts om att
använda mul- och klövsjukevirus mot boskap vilket kan resultera i stora
ekonomiska förluster bl.a. vid naturliga utbrott. 18
Ett sätt att få tillgång till know-how och CBRN-ämnen är att använda insiders
med lämplig tillgång till material och kunskap för att hantera dem. Bruce Ivings
som anses ansvarig för breven med mjältbrandssporer i USA 2001, 19 är ett sådant
exempel men han anses däremot inte ha haft någon koppling till en
terroristorganisation. Det har förekommit rapporter om försök att infiltrera
ledande laboratorier i bl.a. Storbritannien av personer med terroristanknytning
som har väckt farhågor. 20
Med hänvisning till den snabba utvecklingen av biovetenskaperna och att
terroristgruppers mål kan vara att försöka tillfoga masskador så har riskerna ökat
för att biologiska agens kan komma till användning. 21 Denna slutsats grundas
främst på tänkbara scenarier för användning eftersom det finns så få exempel på
någon användning inom det biologiska området. Den upplevda sårbarheten för
bioterroristattacker förstärker den upplevda nyttan av att använda biologiska
agens. 22

16

Monke J. (2007) Agroterrorism: Threats and Preparedness, CRS Report for Congress, Report
RL32521.
17
Associated Press (2008) “Woman pleads guilty in 1999 Michigan State arson”, Associated Press,
12 September.
18
Seedbeck L. (2007) “Responding to Systemic Crisis: The Case of Agro-terrorism”, Studies in
Conflict & Terrorism, Vol. 30, s. 691-721.
19
NAS (2011) Review of the Scientific Approaches Used During the FBI’s Investigation of the 2001
Anthrax Letters, Committee on Review of the Scientific Approaches Used During the FBI’s
Investigation of the 2001 Bacillus anthracis Mailings, The National Academies Press,
Washington, D.C.; och Times (2008) “Chief suspect in US anthrax attacks, Bruce Ivings, found
dead”, The Times on-line, 2 August, på Internet:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article4441055.ece (hämtad 201001-28).
20
Observer (2008) “Terrorists try to infiltrate UK’s top labs”, The Observer, 2 November.
21
Wenger A. and R. Wollenmann (Eds.) Bioterrorism: Confronting a Complex Threat, Lynne
Rienner Publishers, London, England, 2007.
22
Roffey, R. (2005) “International cooperation and bioterrorism preparedness”, in Eds. R. F. Pilch
and R. A. Zilinskas, Encyclopaedia of Bioterrorism Defense (Wiley: 2005).
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En iakttagelse är att de flesta CBRN-attacker eller användande har skett i
västländer. Det kan ifrågasättas om inte mediernas uppmärksamhet kring denna
typ av terrorism kan vara en förklaring tillsammans med spekulationen att om
folk lever i ett mer tekniskt avancerat samhälle kan det medföra att mer
sofistikerade tekniker kommer att ingå i terroristgruppers operativa planering. En
annan iakttagelse är att CBRN-ämnena inte har valts på grund av
massförstörelseverkan när det gäller att orsaka skador, utan snarare för att de kan
användas dolt utan att upptäckas och att man av olika anledningar fått tag på
CBRN-ämnen. 23
Al-Qaida har en lång historia av att försöka utveckla och förvärva CBRN-vapen
och förmågor åtminstone sedan 1992. År 1999 initierades det s.k. "Project alZabadi” för att utveckla kemiska och biologiska vapen. 24 Vägen från
kommersiellt tillgängliga kemikalier till improviserade kemiska laddningar är
kort. Istället för att fokusera på cirka 50 traditionella kemiska stridsmedel måste
myndigheterna nu fokusera på potentiellt missbruk av mer än tusen kända
industriella kemikalier. 25 Det kan dock konstateras att bevisen pekar på att de
attentatsförsök som hittills genomförts inte har varit speciellt sofistikerade och
om några av planerna hade genomförts så hade resultatet förmodligen varit
begränsat på grund av bristen på tekniskt kunskap om potentiella effektiva
ämnen eller metoder för utspridning.
Mycket av studierna om potentiella CBRN-hot har fokuserat på att försöka
bedöma antagonisters nivå på den tekniska kunskapen och deras eventuella
kapacitet att utföra attentat. Vad som har saknats i studierna är hur samspelet
mellan en terroristgrupp och samhället som de säger sig representera respektive
världssamfundet kan komma att inverka på benägenheten att försöka använda
CBRN-ämnen. Beslut om att genomföra en CBRN-attack kommer delvis att
baseras på en värdering av detta samspel för att försöka förutse vad reaktionen
kan komma att bli genom att använda vissa typer av medel eller omfattning av
attack. För en grupp kan det ses som en läroprocess, varför grupper kan börja
med att prova nya eller okonventionella sätt i liten skala för att se vad reaktionen
kommer att bli. Det finns olika åsikter om vilken typ av terroristgrupp som skulle
engagera sig i CBRN-terrorism. Många anser att religiöst baserade
terroristgrupper, med transnationell orientering kan utgöra den största risken. 26
Ivanova anser däremot att religiöst inspirerade grupper eller fundamentalister och

23

Dolnik A. (2008) “13 Years since Tokyo: Re-visiting the ‘Superterrorism’ Debate”, Perspectives
on Terrorism, Vol. II, Nr. 2, s. 3-11.
24
Hoffman B. (2008) “CBRN Terrorism Post-9/11”, in Howard R. D. and J. J. F. Forest (Eds.),
Weapons of Mass Destruction and Terrorism, McGraw Hill, New York.
25
Kosal M. E. (2006) “Near Term Threats of Chemical Weapons Terrorism”, Strategic Insights,
Volume V, Issue 6, July.
26
Ivanova K. and T. Sandler (2007) “CBRN Attack Perpetrators: An Empirical Study”, Foreign
Policy Analysis, Vol. 3, s. 273-294.
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nationalistiska/separatistiska grupper inte skulle vara mer benägna än andra att
utföra CBRN-attacker. 27
I en studie av jihadisters webbplatser noterades att det fanns begränsat intresse
för CBRN som metod för attacker. De handböcker och guider som hittades var
inte heller sofistikerade och det kan ifrågasättas om de metoder som anges i
manualer skulle fungera. 28 Baserat på materialet på webbplatserna gjordes
bedömningen att det som kunde uppnås var endast mycket enkla kemiska
bomber långt ifrån effektiva kemiska vapen i verkan. 29 Man trodde också att
dagens terroristgrupper har en bättre förståelse för de tekniska hindren de skulle
ställas inför vid försök att genomföra en CBRN-attack som kan orsaka massiva
förluster. 30 Detta kan dock ändras i framtiden.
I litteraturen diskuteras det att om al-Qaida hade kärnvapen så skulle de använda
dem. 31 Detta är att gå för långt eftersom det inte finns några indikationer på att
al-Qaida under mycket lång tid framöver ens skulle komma i närheten av att få
en sådan kapacitet med hänsyn till de begränsade tekniska möjligheter de har
visat sig ha inom CBRN-området. Diskussionen om användning av kärnvapen på
jihadisters webbplatser kan ses som ett utslag av propaganda och mer en teoretisk
diskussion än en reell ambition men det ger en insikt i att det finns ett tydligt inre
motstånd mot en sådan användning om det skulle vara möjligt. Denna fråga hålls
levande med tanke på säkerheten kring kärnvapnen i Pakistan och konflikterna
internt och i närområdet.
Uppkomsten av små oberoende och självförsörjande, radikaliserade celler som
verkar i al-Qaidas anda kan komma att ge en annan slutsats beträffande riskerna
med användning av CBRN-ämnen eftersom dessa grupper är inte väl
kontrollerade och de kan komma att påverkas mindre av återhållande faktorer för
en användning av CBRN. Å andra sidan skulle de förmodligen ha svårare att
hantera de tekniska svårigheterna med att utveckla, framställa och sprida CBRNämnen effektivt. Dolink drar slutsatsen att det vi kan förvänta oss är minskande
snarare än ökande risker för användning av avancerade teknik i framtida
terroristattacker. En ytterligare aspekt enligt Dolnik är att lokala självradikaliserade terroristceller har haft mycket begränsad framgång i att genomföra

27

Ibid; and Ivanova K. and T. Sandler (2008) “CBRN Incidents: Political Regimes, Perpetrators,
and Targets”, Terrorism and Political Violence, Vol. 18, s. 423-448.
28
Salama S. and L. Hansell (2005) “Does Intent Equal Capability? Al-Qaeda and Weapons of Mass
Destruction”, Nonproliferation Review, Vol. 12, Nr. 3, s. 615-653.
29
Stenersen A. (2009) “Al-Qaeda‘s thinking on CBRN: a case study”, s. 50-64, in Ranstorp M. and
M. Normark (Eds.), Unconventional Weapons and International Terrorism, Routledge, London.
30
Dolnik A. (2008) “13 Years since Tokyo: Re-visiting the ‘Superterrorism’ Debate”, Perspectives
on Terrorism, Vol. II, Issue 2, s. 3-11.
31
Helfstein S. et.al. (2009) “White Paper Prepared for The Secretary of Defense Task Force on DoD
Nuclear Weapons Management Tradeoffs and Paradoxes: Terrorism, Deterrence and Nuclear
Weapons”, Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 32, s. 776-801.
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även små eller medelstora konventionella attacker. 32 Andra analytiker har också
kommit till liknande slutsatser att den största risken är att improviserade enkla
anordningar skulle främst utnyttjas, vilka ligger långt från CBRN-vapen och
vilka knappast orsakar stort ett antal dödsoffer. 33
Al-Qaida och dess allierade grupper har visat visst intresse för CBRN-ämnen,
men det är också en fråga om de verkligen har någon reell kapacitet som kan
användas vid en attack. Al-Qaida är inte helt okontrollerat i sina åtgärder och
noggrann uppmärksamhet ägnas åt de förväntade reaktionerna från det
muslimska samfundet.
Det har också noterats att många åtgärder som genomförts i al-Qaidas namn har
stött bort människor som nätverket försöker locka till sig och detta diskuteras på
jihadisters Internet forum. 34 Detta har också konsekvenser för den potentiella
användningen av CBRN-ämnen och varför de inte har använts hittills. De
bomber som sprängdes i Riyadh 2003 och vid ett bröllop i Amman 2005
orsakade förutom de som skadades eller dog även indirekt egenvållad skada för
terroristerna på grund av de kraftiga negativa reaktionerna bland deras supportrar
och bland den breda muslimska allmänheten.
Det är viktigt att kunna kommunicera ett budskap och förstå mediernas roll vilket
framgår av ett citat från dåvarande andremannen i al-Qaida. "Mer än hälften av
slaget sker på mediernas slagfält, vi är i en medial tävlan om att vinna folks
hjärtan och sinnen” och "undvik varje handling som massorna inte förstår eller
godkänner". 35 Är det å andra sidan annorlunda att döda tusentals med kemiska
eller biologiska medel, jämfört med då man dödade tusentals vid attacken mot
World Trade Center i USA 2001 (9/11)? Det hänvisas ofta till Al-Fahds fatwa
från 2003 som anses motivera användning av massförstörelsevapen om kraven
enligt jihad kan uppfyllas med hjälp av massförstörelsevapen, då kan de
användas trots den indirekta skadan som blir följden. 36 Västs kraftiga
motreaktioner är något som också kommer att beaktas av al-Qaida vid planering
av framtida aktioner. USA:s agerande efter 9/11 med stöd av flera nationer ger en
tydlig indikation på typen av motreaktioner som kan förväntas om
massförstörelsevapen skulle komma till användning. De dramatiska attackerna
9/11 visade att de var kontraproduktiva då de resulterade i så kraftiga reaktioner
32

Dolnik A. (2008) “13 Years since Tokyo: Re-visiting the ‘Superterrorism’ Debate”, Perspectives
on Terrorism, Vol. II, Issue 2, s. 3-11.
33
Lia B. (2004) “Al-Qaida’s CBRN Programme: Lessons and Implications”, Presentation for the
Norwegian International Defence Seminar (NIDS), 12 October, 2004.
34
Stout M. (2009) “In Search of Salafi Jihadist Strategic Thought: Mining the Words of the
Terrorists”, Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 32, s. 876-892.
35
Ibid.
36
Stone J. (2009) “Al Qaeda, Deterrence, and Weapons of Mass Destruction”, Studies in Conflict &
Terrorism, Vol. 32, s. 763-715; och Nasir Bin Hamd Al-Fahd (2003) “A Treatise on the Legal
Status of Using Weapons of Mass Destruction Against Infidels”, på Internet:
http://www.marisaurgo.com/msj/Ulema_files/Treatice.pdf (hämtad 2011-10-20).
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och kraftigt ökade insatser globalt för att bekämpa terrorism. 37 Det har också
föreslagits att avskräckning kan fungera även mot al-Qaida och inte bara mot
stater. 38 Situationen i dag är emellertid förändrad och tröskeln är mycket högre
för USA att militärt intervenera.
Det föreslås ibland att statligt sponsrade terroristgrupper skulle få tillgång till
CBRN-ämnen och avancerad teknologi inklusive vapenbärare. Detta är inte
sannolikt på grund av de risker det skulle innebära för den egna staten när det
gäller allvarliga konsekvenser och repressalier om något CBRN-ämne skulle
komma till användning. En annan fråga skulle vara om s.k. failed states skulle
kunna användas som en bas för terrorister. 39 Det skulle vara alltför farligt att låta
någon icke-statlig aktör få tag i effektiva CBRN-vapen då gruppers lojalitet
snabbt kan förändras.

37

Mueller J. (2006) “Is There Still a Terrorist Threat?” Foreign Affairs, September/October.
Stone J. (2009) “Al Qaeda, Deterrence, and Weapons of Mass Destruction”, Studies in Conflict &
Terrorism, Vol. 32, s. 763-715; Davis P. K. och B. M. Jenkins (2002) Deterrence and Influence in
Counterterrorism: A Component in the War on Al Qaeda, RAND, Santa Monica, CA; och Ganor
B. (2005) The Counter-Terrorism Puzzle: A Guide for Decision Makers, s. 64-65, Transaction
Publishers, New Brunswick, NJ, USA.
39
Plebani A. (2007) “Attractiveness of WMD for Radical Islamist Movements: Ideological
Constraints, Black-Spots, and Failed-Weak States”, Strategic Insights, Vol. VI, Nr. 5 (August).
38
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4

Regeringens mål för krishantering
och CBRN-skydd

I det här kapitlet beskrivs hur regeringen har prioriterat CBRN-frågorna och hur
arbetet med att genomföra EU:s handlingsplan för CBRN ska ske. Regeringens
syn utgör utgångspunkten för myndigheternas arbete med att förbättra
beredskapen i Sverige mot CBRN-händelser.
Samhällsskydd och beredskap handlar om att hela samhället ska kunna klara av
såväl små som stora olyckor och kriser. 40 Regeringens mål för Sveriges säkerhet
är att värna:
•

befolkningens liv och hälsa,

•

samhällets funktionalitet, och

•

vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati,
rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 41

Regeringen har framhållit att Sveriges krisberedskap är god, men förmågan
fortlöpande behöver utvecklas och förbättras. Enligt regeringen bör Sverige bl.a.
arbeta mot det övergripande målet att öka CBRN-säkerheten och minska risken
för terroristattacker med CBRN-ämnen nationellt och internationellt.
Dimensionerande för de nationella skyddsansträngningarna ska vara hela skalan
från olyckor av CBRN-typ till antagonistiska hot från statliga och icke-statliga
aktörer. 42 Arbetet med att förebygga, bekämpa och hantera utfallet av en CBRNhändelse ställer mycket stora krav på myndighetssamverkan och involverar ett
stort antal aktörer, militära såväl som civila. Regeringen har i skrivelsen
Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet framhållit att det
utöver risken för olyckor och naturlig eller avsiktlig smittspridning även finns ett
hot om att kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) ämnen kan
utnyttjas vid t.ex. organiserad brottslighet eller vid en terrorattack. 43 Regeringen
anser därför att det är viktigt att komplettera det olycksförebyggande arbetet med
det brottsförebyggande perspektivet. 44
Riksdagen fattade 2009 beslut om en ny inriktning för det militära försvaret där
vikten av Försvarsmaktens förmåga inom CBRN-området betonades för att
40

Regeringskanslets hemsida, Krisberedskap och hur definieras begreppet kris? På Internet:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12083 (hämtat 13 december 2011).
41
Powerpointpresentation från Kansliet för krishantering inom SB, baserat på
Försvarsdepartementet, En strategi för Sverige, Försvarsberedningens förslag till reformer, Ds
2006:1.
42
Proposition (2004/05:5) Vårt framtida försvar.
43
Regeringens skrivelse 2009/10:124. Samhällets krisberedskap - stärkt samverkan för ökad
säkerhet, 22 april 2010.
44
Ibid.
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upptäcka CBRN-händelser i Sverige och i närområdet samt förebygga och
minska verkningar vid incidenter innefattande CBRN-hot. 45 Regeringen anser att
MSB har en viktig roll för samordning av verksamheter när det gäller planering
och förberedelser för hantering av allvarliga händelser med CBRN-ämnen. 46
Under det svenska ordförandeskapet i EU 2009 antogs rådslutsatser och en
handlingsplan för bättre CBRN-säkerhet inom EU (CBRN Action plan).
Slutsatserna markerade framförallt att det fanns en politisk vilja att fördjupa det
europeiska samarbetet på området. Genomförandet av handlingsplanen ställde
krav på nationell samordning och prioritering. Regeringen gav MSB i uppdrag att
i samverkan med berörda myndigheter samordna den nationella
implementeringen av EU:s handlingsplan för CBRN. 47 Enligt regeringen skulle
MSB: 48
•

I samverkan med berörda myndigheter samordna det nationella
genomförandet av EU:s handlingsplan för stärkt säkerhet vad gäller
CBRN-ämnen.

•

Kartlägga hur det svenska genomförandet av åtgärderna i
handlingsplanen fortgår samt identifiera om det fanns behov av
förbättringar.

•

Redovisa en sammanställning av åtgärder som har vidtagits inom
områdena CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära
ämnen).

•

Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras inom de
områden där myndigheten har identifierat behov av ökad nationell
samordning.

•

Redovisa övriga åtgärder samt behov av ökad samordning eller åtgärder.

•

Redovisa resultaten i årliga lägesrapporter från och med 2011.

EU:s handlingsplan för CBRN innehåller konkreta åtgärder för att höja den
europeiska förmågan att förebygga, detektera och hantera framförallt
terroristattacker där kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen
används. Arbetet med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen fortgår t.o.m.
45

Försvarsdepartementet (2011) ”CBRN - en betraktelse. Anförande av Departementsrådet Cecilia
Looström vid CBRN-dagarna 2011”, PM 2011-03-30.
46
Försvarsdepartementet (2008) Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull, Prop. 2007/08:92, 18
mars 2008.
47
Regeringens skrivelse (2009/10:124) Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad
säkerhet, 2010.
48
Försvarsdepartementet (2011) Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att
samordna det svenska genomförandet av EU:s handlingsplan för CBRN, Fö2010/2013/SSK, 201011-25; och Försvarsdepartementet (2011) Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap att redovisa åtgärder inom området CBRNE, Fö2011/174/SSK, 2011-02-03.
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2015. Sverige, genom Försvarsdepartementet och MSB samt Rikspolisstyrelsen,
har deltagit i den av kommissionen tillsatta styrgruppen (Advisory group) för
implementeringsarbetet. 49 MSB ska årligen lämna en lägesrapport för svenskt
arbete som kopplas till EU:s handlingsplan för CBRN (EU CBRN Action plan) 50
och övrigt svenskt arbete inom CBRN och explosivämnes (E)-områdena. 51 Båda
uppdragen redovisas årligen den 15 april och den 15 september (då redovisas
viktigare förändringar sedan föregående rapport).
Inom EU redovisade EU-kommissionen i juni 2012 en statusrapport för
medlemsstaternas arbete med EU:s handlingsplan för CBRN. Där konstaterades
att flera medlemsstater arbetar aktivt med planen nationellt samt att vissa projekt
bl.a. framtagandet av listor med CBRN-ämnen har genomförts, utarbetandet av
en CBRN ordlista, upprättande av en webbsida för medlemsstaternas arbete och
för information, EU:s Bomb Data System (EBDS), och Early Warning System
(EWS). Det nämndes även att åtgärderna för medlemsstaterna genomförs ojämnt.
Vissa nationer har tagit på sig lead för vissa åtgärder. 52 MSB hade 2011
framhållit behovet av att utveckla området inom övning och utbildning men även
för legal och illegal in- och utförsel av CBRNE-ämnen mellan medlemsländer. 53
Det nationella arbetet för att förbättra säkerhet vid transporter av farligt gods är
väl integrerat med det europeiska och internationella arbetet med att utforma
regler för transport av farligt gods på väg och järnväg. Under 2011 beslutade
regeringen om förändringar i gällande förordning. 54
Regeringen beslutade i augusti 2011 att en särskild utredare skulle se över
regleringen av tillståndsgivning och tillsyn för verksamheter som hanterar farliga

49

Proposition (2012/13:1) Utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap,
budgetproposition för 2013, Försvarsdepartementet.
50
Försvarsdepartementet (2011) Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att
samordna det svenska genomförandet av EU:s handlingsplan för CBRN, Fö2010/2013/SSK, 201011-25.
51
Försvarsdepartementet (2011) Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att
redovisa åtgärder inom området CBRNE, Fö2011/174/SSK, 2011-02-03.
52
MSB (2012) Redovisning 15.9.2012, Avvikelserapportering av MSB lägesrapport för svenskt
arbete som kopplar till EU CBRN Action Plan (Fö2010/2013/SSK) samt gällande svenskt arbete
inom CBRNE (Fö2011/174/SSK), Regeringsuppdrag; och länder har tagit på sig att leda vissa
åtgärder: Storbritannien för H.29, RN.25 samt med Nederländerna för C.7 och C.11. Frankrike för
B.2 och RN.7. Sverige har visat intresse att medverka för B.252, RN.752, C.752, C.1152 och H.29
inom EU:s handlingsplan CBRNE.
53
Proposition (2012/13:1) Utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap,
budgetproposition för 2013, Försvarsdepartementet, s. 79-80.
54
Proposition (2012/13:1) Utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap,
budgetproposition för 2013, Försvarsdepartementet, s. 79-80; Lag (2006:263) om transport av
farligt gods; och Förordning (2006:211) om transport av farligt gods.
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kemiska ämnen av visst slag och mängd, s.k. Sevesoverksamheter. 55 I slutet av
2010 lämnade EU-kommissionen förslag till ett reviderat Sevesodirektiv.
Förhandlingarna avslutades under våren 2012 med beslut om att anta direktivet
Seveso III fattades i juli 2012. Avsikten var att få en säkrare hantering av farliga
ämnen.
Okontrollerad spridning av olika typer av sprängämnen kan utgöra ett hot mot
säkerheten. I Sverige samarbetar flera myndigheter för att förhindra detta. Under
2011 inledde MSB arbetet med att förbereda nationella föreskrifter för EUdirektivet 2008/43/EG om inrättandet av ett system för identifiering och spårning
av explosiva varor för civilt bruk. 56 Föreskrifterna träder i kraft under 2012.

4.1

Ansvarsförhållanden nationellt

Detta avsnitt ger en allmän beskrivning av ansvarsförhållanden nationellt och när
det gäller det operativa ansvaret generellt vid en CBRN-händelse. Det utgör en
bakgrund till den genomgång som görs av respektive myndigheters ansvar och
roll vid antagonistiska CBRN-händelser.
Regeringen ansvarar vid krishantering för strategiska frågor, skapar nationell
samordning, sköter kontakter internationellt bl.a. med EU, säkerställer effektiv
krishantering på nationell nivå och kommunicerar med media och allmänheten. 57
Centrala myndigheter och länsstyrelserna ansvarar för ledning och samordning
av krishanteringsinsatser inom sina respektive sektorer. Krishanteringssystemet i
Sverige är idag huvudsakligen decentraliserat och följer närhetsprincipen och
ansvarsprincipen. Innebörden är att kriser ska hanteras nära medborgarna och att
den som har ordinarie ansvar för en verksamhet ska ha det även i kriser. 58
Ansvarsprincipen innebär ett ansvar för varje aktör att samverka med andra, ofta
sektorsövergripande. 59 Sektorsansvar innebär att alla myndigheter och
organisationer inom ett verksamhetsområde har ansvar för sitt område vid en
kris. 60 Olika sektorer kan se olika ut men sektorsansvaret gäller alltid, även när
flera olika myndigheter har delat ansvar för en viss sektor. 61 För de myndigheter

55

Utredningen dir. (2011:72) En effektiv Sevesolagstiftning (Fö 2011:02) ska redovisas senast den 1
november 2012 (dir. 2012:5); och Proposition (2012/13:1) Utgiftsområde 6, Försvar och
samhällets krisberedskap, budgetproposition för 2013, Försvarsdepartementet.
56
MSBFS (2012:2) föreskrifter om identitetsmärkning och registrering av explosiva varor för civilt
bruk.
57
Proposition (2007/08:92), Stärkt krisberedskap för säkerhets skull
58
Ödlund, Ann (2007) Interorganisatorisk samverkan som nationell resurs i krishanteringen, FOI
R--425--SE, Stockholm, Totalförsvarets forskningsinstitut.
59
Proposition (2007/08:92), Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull (bet. 2007/08:FöU12, rskr.
2007/08:193).
60
SOU (2007:31), Alltid redo! En myndighet mot olyckor och kriser, s. 63-64.
61
Ibid.
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som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen ska gemensam planering ske inom
ramen för samverkansområdena. Det är så kallade §11-myndigheter som har ett
lagstiftat ansvarsområde eller någon explicit roll inom samhällets krisberedskap. 62
Ansvarsprincipen, närhetsprinciper och likhetsprincipen gäller även för
kommuner och landsting. Däremot omfattas inte dessa av krisberedskapsförordningen. Istället finns lagen om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) med
tillhörande förordning. 63 Innehållet påminner mycket om vad som anges i
krisberedskapsförordningen. De delar av kommunernas verksamhet som rör
området CBRN är omfattande. Det sträcker sig från miljöarbete till arbete enligt
lagen om skydd mot olyckor (LSO) 64 och LEH, innefattande förebyggande,
förberedande, hanterande och lärande arbete. I kommunerna finns också Miljöoch Hälsoskyddsförvaltningar som ansvarar för åtgärder vid utbrott i samband
med livsmedel, dricksvatten, badvatten, avlopp, ventilation eller djur. Dessa
samarbetar med smittskyddsläkarna och länsveterinär (djur, livsmedel). Enligt
Säkerhetsskyddsförordningen 65 ska kommuner undersöka vilka uppgifter som
ska vara hemliga samt vilka anläggningar som kräver skydd med hänsyn till
rikets säkerhet eller terrorism. Detta arbete tangerar en risk- och
sårbarhetsanalys. Länsveterinärerna är i ständig beredskap genom sin TiBfunktion som är ansluten till SOS Alarm.
Funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) finns vid de myndigheter som har ett
särskilt utpekat ansvar för vår förmåga att hantera en krissituation, inklusive
Regeringskansliet. TiB har beredskap dygnet runt för att kunna agera vid
allvarliga olyckor, kriser och katastrofer i Sverige och internationellt. TiB ska
kunna bistå och ge stöd till samordning mellan svenska myndigheter i
krissituationer och vissa ska kunna bistå EU- och FN-organisationer.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har landstingen ansvar för att erbjuda god
hälso- och sjukvård för de som är bosatta inom landstinget. 66 Landstingen ska
planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap
upprätthålls. Landstingen ska även minska sårbarheten i sin verksamhet och ha
en god förmåga att hantera krissituationer i fred. 67 Under varje mandatperiod ska
62

Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap och förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
64
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.
65
Säkerhetsförordningen 1996:633.
66
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), SFS nr: 1982:763, Socialdepartementet, Utfärdad: 1982-0630. Ändrad: t.o.m. SFS 2012:598.
67
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap och förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
63
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det antas en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Enligt
Socialstyrelsens föreskrifter om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och
planläggning inför höjd beredskap ska varje landstings katastrofmedicinska plan
innefatta händelser med CBRN-ämnen. 68
Det geografiska områdesansvaret utgör en grundläggande struktur för
tvärsektoriell samordning inom CBRN. På lokal nivå utövas det geografiska
områdesansvaret för krisberedskap av kommunen, på regional nivå av
länsstyrelsen och på nationell nivå av regeringen. I anslutning till detta bör
nämnas att landstingen har det geografiska ansvaret för hälso- och sjukvård samt
att det på regional nivå finns samverkansforum inriktade särskilt på området
CBRN. Länsstyrelserna ska inrätta regionala råd för skydd mot olyckor och
krisberedskap. Dessa råd i länen kan ha lite olika namn exempelvis i Stockholms
län Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap. 69
Förutom myndigheter ställs krav på företag bl.a. kemisk industri. Genom lag
åläggs verksamhetsutövaren att förebygga och begränsa effekterna av allvarliga
kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren ska ta fram ett handlingsprogram för
hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas. För verksamheter i högre
kravnivå ska verksamhetsutövaren även upprätta en säkerhetsrapport.
Verksamheter i högre kravnivå ska även ha en plan för interna räddningsinsatser.
Planen ska tas fram i samråd med kommunen och bifogas säkerhetsrapporten.
Verksamhetsutövaren ska även ta hänsyn till faktorer i omgivningens som kan
påverka säkerheten. I denna bedömning ska verksamhetsutövaren samråda med
statliga och kommunala myndigheter och enskilda som har intresse i saken. 70
Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka kan ge
upphov till allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningarnas ägare
eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig
omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom. I övrigt ska
de vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Den
som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor. En
brist är att näringslivet deltar i liten omfattning i planeringen med
beredskapsorganisationerna på alla nivåer. 71

68

SoS (2005) Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap,
Socialstyrelsens Författningssamling, SOSFS 2005:13 (M).
69
MSB (2011) Utveckling och samordning av samhällets räddningstjänst, Centralt
räddningstjänstforum, Uppdragsredovisning 1 juni, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
70
Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor Förordning (1999:382) om åtgärderna för att förebygga och begränsa följderna
av allvarliga kemikalieolyckor.
71
MSB (2012) Lägesrapport 3, CBRNE samverkan, 29 april 2012, MSB, Dnr. 2010-10586, 2011928, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, s. 19.
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Det operativa ansvaret (ansvaret för mer eller mindre akuta åtgärder) är i sina
huvuddrag tydligt författningsreglerat. De primärt operativt ansvariga i CBRNsammanhang är de kommunala räddningstjänsterna, länsstyrelserna, landstingen,
polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen/Säkerhetspolisen. Därutöver finns
ansvar för speciella funktioner hos Kustbevakningen och Jordbruksverket m.fl.
Det operativa ansvaret vid en CBRN-händelse kan i korthet sammanfattas på
följande sätt:

72

•

Kommunerna har ett allmänt ansvar för räddningstjänst lokalt. I
praktiken innebär detta i det här sammanhanget en tyngdpunkt på
kemikalieolyckor. Det finns även statlig räddningstjänst bl.a. sjö-, flyg
och fjällräddningstjänst.

•

Länsstyrelserna har, enligt lagen om utsläpp av radioaktiva ämnen från
en kärnteknisk anläggning, ansvaret för räddningstjänst vid radioaktiva
utsläpp. Länsstyrelserna har vidare ett centralt ansvar enligt epizootiförordningen (vid utbrott av allvarlig smittsam djursjukdom).

•

Landstingen har ansvar för upprätthållandet av en smittskyddsläkarorganisation. Smittskyddsläkaren i landstinget är ansvarig för att
planera, organisera och leda smittskyddet. Landstingen har dessutom
ansvaret för infektionssjukvård i anslutning till biologisk (B) händelse
och för medicinska åtgärder i anslutning till nukleära (N) och kemiska
(C) händelser.

•

Kommunernas normala kontrollansvar för att livsmedel och vatten är
tjänliga gäller också vid CBRN-händelser. Kommunerna har ansvar för
att utreda och i förekommande fall stoppa fortsatt smittspridning.
Kommunerna har i sådana fall också ett visst ansvar för medicinska
åtgärder och hälsovård.

•

De hittills länsvis organiserade polismyndigheterna har det operativa
grundansvaret för frågor rörande ordning och säkerhet.

•

Rikspolisstyrelsen/Säkerhetspolisen har ansvaret för åtgärder mot
terrorism. 72 Ansvaret för direkta insatser vid inträffad händelse ligger
hos den öppna polisen i samverkan med främst räddningstjänsten.

•

Jordbruksverket har ett ansvar för hantering av epizootier och växtsjukdomar.

Enligt RPS avses härmed olagliga, politiskt eller ideologiskt motiverade aktioner som präglas av
våld eller hot om våld; planering, systematik och upprepning i genomförandet, ett utförande avsett
att skapa uppmärksamhet – allt i syfte att sprida skräck (terror) och i förlängningen påverka den
politiska ordningen.
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•

Kustbevakningen har ett ansvar gentemot åtskilliga andra myndigheter
för insatser till sjöss. 73

•

Försvarsmakten ansvarar för CBRN-åtgärder för den egna myndighetens
behov för fredssituationer, vid internationella insatser, vid krigsfara och i
krig. Försvarsmakten skall därtill vara beredd att stödja det civila
samhället.

Figur 1. Svenska samverkansstrukturer för frågor om antagonistiska hot, CBRN och
terrorism, samverkansområdet Farliga ämnen och Samverkansrådet mot terrorism med de
medverkande myndigheterna i respektive grupp. I Nationellt centrum för hotbedömning
ingår SÄPO säkerhetspolisen, MUST militära underrättelse och säkerhetstjänsten och FRA
Försvarets radioanstalt.

73

KBV har dessutom ett särskilt ansvar för miljöräddningstjänst till sjöss.
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5

Hotbilden mot Sverige och den
nationella terrorism strategin

I det följande beskrivs den officiella hotbilden som den framgår av den nationella
strategin mot terrorism. Hotbilden avseende terrorism och CBRN är den som
avgör hur myndigheter bör prioritera beredskapsåtgärder mot CBRN-händelser.
Den europeiska säkerhetsstrategin från 2003 listar terrorism och spridning av
massförstörelsevapen som två av de stora hoten mot Europeiska unionens (EU)
säkerhet. EU ser det som en av sina viktigaste prioriteringar att förhindra att
terrorister kommer över CBRN-material. Detta bekräftades i Europeiska
unionens strategi mot terrorism, som antogs av rådet den 1 december 2005, och i
EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (WMD och bärare till
dessa, som antogs av Europeiska rådet den 12 december 2003. 74
Hotet från terrorism förändras över tid och är inte statiskt. Utförda attentat bl.a.
på Bryggargatan i december 2010 och avbrutna attentatsplaner har visat att det
finns en risk för terroristattentat i Sverige eller mot svenska intressen. 75
Säkerhetspolisens (SÄPO) bedömning i den reviderade nationella terrorstrategin
från 2012 anger:
”Ur ett internationellt perspektiv sker de flesta terroristattentaten i
konfliktdrabbade områden utanför Europa. I Europa står lokala nationalistiska
och separatistiska grupper för de flesta attentaten. I Sverige utgör för närvarande
varken vitmaktmiljön, den autonoma miljön eller den våldsbejakande
islamistiska extremismen något allvarligt hot mot det demokratiska
styrelseskicket. Aktörer inspirerade av al-Qaida strävar efter attentat med högt
antal civila dödsoffer och de utgör fortfarande ett hot. Hotet från terrorism har
förändrats de senaste åren med en ökad risk för attentat utförda av personer som
agerar i huvudsak ensamma”. 76
Det konstateras också att sannolikheten för CBRN-terror är låg men
konsekvenserna kan bli omfattande. 77
Den svenska strategin mot terrorism anger att de flesta attentaten i Europa
genomförs av europeiska aktörer som drivs av andra politiska ideologier än de
inspirerade av al-Qaida. De verkar främst lokalt i de länder som de politiska
målen fokuseras på. De mest aktiva grupperna är separatistiskt motiverade men

74

Europeiska kommissionen (2009) ”Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet och
Rådet om ökad kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i Europeiska unionen – en
CBRN-handlingsplan för EU”, Doc. KOM(2009) 273 slutlig, Bryssel den 24 juni, 2009.
75
Regeringens skrivelse (2012) Ansvar och engagemang– en nationell strategi mot terrorism, Skr.
2011/12:73.
76
Ibid.
77
Ibid.
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det finns även aktörer med anarkistisk och vänsterextrem inriktning som utför
attentat. De mest beryktade attentaten med stort antal civila offer genomfördes i
Madrid i Spanien år 2004 och London i Storbritannien år 2005 av gärningsmän
som kan betecknas som våldsbejakande islamister. Terrorism inspirerad av alQaida fortsätter generellt att sträva efter attentat med ett stort antal civila
dödsoffer. 78
Förmågan att utföra attentat, dvs. planera, förvärva kunskap, vapen och vidta
andra liknande åtgärder, uppges i strategin ha minskat något under senare år. Det
har lett till förändrad taktik där aktörer inspirerade av al-Qaida ofta genomför
mindre, mer begränsade attentat och de personer som är involverade generellt
sett har mindre träning och erfarenhet. Det anges att utvecklingen det senaste
årtiondet inneburit att avsikten och viljan att stödja eller begå terroristbrott ökat
hos flera våldsbejakande islamister. Utmärkande är att flera utförda eller
avbrutna attentat i västvärlden planerats och utförts av personer som agerat på
egen hand. De har försökt attackera symboler för myndighetsutövning, t.ex.
polis, militär eller politiskt engagerade. I Norge utfördes i juli 2011 två
omfattande attentat resulterande i 77 dödsoffer. Gärningsmannen uppges ha
planerat och genomfört attentaten ensam. 79 Bakgrunden till attentat utförda av
personer som agerar i huvudsak ensamma kan variera. Risken för denna typ av
attentat gör hotbilden mer komplex och svårbedömd. 80
Regeringen har identifierat utgångspunkterna för svenskt arbete och samverkan
mot terrorism, såväl nationellt som internationellt. Samverkan utifrån
ansvarsprincipen fungerar väl men när det gäller konsekvenshantering vid ett
terroristattentat behövs ett mer utvecklat samarbete. Viktiga åtgärder för att
förhindra terroristattentat är följande: 81
•
•
•
•

minska risken för att farliga CBRN-ämnen används vid terroristattentat
samt förbättra konsekvenshanteringen av en sådan händelse,
öka kontrollen över vapen, sprängämnen och ämnen som kan utgöra
viktiga beståndsdelar i sprängämnen,
stärk IT-säkerheten, och
förbättra sektorsövergripande planering och övningar.

Hotnivån avseende risken för terrorism höjdes för första gången ett steg i Sverige
i oktober 2010 baserat på underlag från Nationellt Centrum för
Terrorhotbedömning (NCT). Trots detta bedömdes hotnivån i Sverige vara låg.
Den 11e december 2010 exploderade en bil på Olof Palmes gata kring kl. 17
strax därefter exploderade en hemmagjord bomb vid korsningen
Bryggargatan/Drottninggatan i Stockholm. Det visade sig att det var en
78

Ibid., s. 6.
Ibid., s. 6.
80
Ibid., s. 5-6.
81
Ibid., s. 28.
79
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självmordsbombare vars laddning utlöstes för tidigt och endast gärningsmannen
dog. 82 Dagen efter, den 12 december, kl. 0900 tog Säkerhetspolisen över
utredningen. Samverkansrådet mot terrorism sammankallades samma dag där
myndigheterna gavs en lägesbild, myndigheterna gick ut med ett gemensamt
budskap samt informerade varandra om vilka åtgärder de vidtagit.
Terrorattentatet i Norge 2011 visade med all tydlighet att terrorhotet är i hög grad
aktuellt även i Skandinavien. 83 Händelserna har redan inneburit förändringar i
synen på terrorism i Skandinavien och kommer att resultera i ett flertal
åtgärder. 84 SÄPO och Rikskriminalpolisen har haft ett projekt för att utveckla
förmågan att i förväg identifiera ensamagerande personer innan de begår
allvarliga brott. 85 Det har också pekats på behovet av att studera hur samverkan
mellan myndigheter fungerar vid antagonistiska händelser.
Det anges i den nationella strategin mot terrorism att den Nationella
Insatsstyrkan (NI) har bl.a. anpassat sin förmåga i CBRN-miljö. Det anges också
att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en viktig aktör inom forskningen
och bedriver projekt om hotbilder avseende icke-statliga aktörers utnyttjande av
CBRN-ämnen i terrorismsyfte. FOI upprätthåller också omfattande kompetens
när det gäller CBRNE-ämnen och dessa ämnens potentiella brottsliga
användning. FOI deltar också i EU:s säkerhetsforskningsprogram som bl.a.
omfattar utveckling av skydd mot terrorism. FOI ger också expertstöd till olika
myndigheter, t.ex. utbildningsinsatser för CBRN-instruktörer, stöd till polisen när
det gäller vapen och sprängämnen och forensiskt stöd till Statens
kriminaltekniska laboratorium (SKL).
Vidare anges i strategin att Försvarsmaktens möjligheter har förbättrats att vid
behov bistå övriga samhället och andra myndigheter, vid bekämpning av
terrorism liksom hantering av konsekvenserna av attentat. Försvarsmakten har
genom Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) en omfattande utbildningsverksamhet inom CBRN-området. Sveriges medverkan i det internationella
arbetet mot spridning av kunskap och teknologi för massförstörelsevapen
presenteras allmänt i strategin. 86 I den tidigare nationella strategin mot terrorism
från 2008 nämndes bl.a. avsiktlig smittspridning i terrorsyfte. I övrigt hänvisades
till MSB för CBRN-beredskap. 87

82

Säkerhetspolisen (2011) Årsbok, maj 2012, s. 54-55.
Säkerhetspolisen (2010) Årsredovisning, SÄPO.
84
NOU (2012:14) Rapport fra 22. juli-kommisjonen, Norges offentlige utredninger, Oslo; och SvD
(2012) Vad kan vi lära av terrorn i Norge? Ledarssidan, 19 augusti.
85
Säkerhetspolisen (2011) Årsbok, maj 2012.
86
Regeringens skrivelse (2012) Ansvar och engagemang– en nationell strategi mot terrorism, Skr.
2011/12:73.
87
Regeringens skrivelse (2007/08:64) Nationellt ansvar och internationellt engagemang – En
nationell strategi för att möta hotet från terrorism, 20080207.
83
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I den nationella terrorismstrategin anges att angrepp på produktionen av
livsmedel inklusive dricksvatten med biologiska eller kemiska ämnen kan orsaka
stora ekonomiska förluster och mänskligt lidande. Framstegen inom biotekniken
riskerar dessutom att ge upphov till nya former av hot. Det kan noteras att det
också anges att förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet ändrats på så sätt
att universitetet ska identifiera och analysera risker för att forskningsresultat
används i antagonistiskt syfte mot jordbruks- och livsmedelsproduktionen. 88
Det anges också att skyddet av transporter på väg och järnväg bör stärkas genom
effektivare tillsyn av transporter av farligt gods samt förbättrad kommunikation
med näringslivet om de skyddsbestämmelser om transportskydd som är i kraft.
Regeringen kan komma att överväga om transportskyddsbestämmelserna för
farligt gods ska omfatta samtliga trafikslag. Sverige deltar även i det s.k.
Proliferation Security Initiative (PSI) som initierades 2003 med syfte att
förhindra att massförstörelsevapen eller komponenter till sådana transporteras till
eller från obehöriga destinationer. 89
Privata aktörer bör ta sitt ansvar som ägare eller driftsansvariga för
samhällsviktiga funktioner eller anläggningar och de bör involveras i
samverkansarbetet på det sätt som ansvarig myndighet bedömer är lämpligt i
varje enskilt fall. 90

88

Regeringens skrivelse (2012) Ansvar och engagemang– en nationell strategi mot terrorism, Skr.
2011/12:73, s. 36.
89
Ibid., s. 36-38.
90
Ibid., s. 37.
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6

Myndigheternas risk- och
sårbarhetsanalyser

Av krisberedskapsförordningen 91 framgår det att varje myndighet årligen ska
analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom
myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan
till verksamhet inom området. Redovisningen ska omfatta en bedömning av
myndighetens krishanteringsförmåga samt förmåga i samhällsviktig verksamhet
att motstå allvarliga störningar. 92 MSB har identifierat 24 riskområden som bör
beaktas, varav terrorism och cyberattacker är av antagonistisk karaktär. 93
Risker identifierade av MSB för nationell riskbedömningen 2011 94
• Översvämningar
• Ras och skred
• Stormar
• Jordbävningar och vulkanutbrott
• Solstormar
• Värmebölja
• Skogsbränder
• Angrepp av skadeinsekter (växtskadegörare)
• Resistenta bakterier och resistens mot antiviraler
• Störningar i försörjning av läkemedel
• Risker med nukleära och radiologiska ämnen
• Smittsamma sjukdomar, utbrott
• Risker med kemiska ämnen
• Dammbrott
• Störningar i livsmedels- och dricksvattenförsörjningen
• Omfattande bränder i byggnader och tunnlar
• Störningar i elektroniska kommunikationer
• Störningar i energiförsörjningen
• Störningar i betalningssystemen
• Oljeutsläpp
• Avbrott i transporter och stora transportolyckor
• Terrorism
• Cyberattacker
• Risk för instabilitet i samhället och social oro
91

Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
SoS (2011) Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2011, Artikelnr 2011-11-29.
93
MSB (2011) Samlad bedömning 2011, En bild av risker och förmågor inom svensk krisberedskap,
Publikationsnummer MSB372, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, s. 10; och MSB
(2011) Ett första steg mot en nationell riskbedömning – Nationell riskidentifiering, november
2011, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 336-2011.
94
Ibid.
92
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För att få en uppfattning om hur myndigheterna ser på sin förmåga att motstå och
hantera en CBRN-händelse med antagonistiska inslag har några myndigheters
risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för 2011 studerats. Dessa diskuteras sedan i
rapporten under respektive myndighet. En slutsats från genomförda intervjuer är
att, speciellt den initiala, akuta hanteringen av en händelse påverkas om den
utlösande orsaken är antagonistisk. Vid genomgång av vissa myndigheters riskoch
sårbarhetsredovisningar
(Totalförsvarets
forskningsinstitut
FOI,
Rikspolisstyrelsen RPS, Statens jordbruksverk SJV, Statens livsmedelsverk SLV,
Smittskyddsinstitutet SMI, Socialstyrelsen SoS, Statens veterinärmedicinska
anstalt SVA och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM) undersöktes hur terrorism och
antagonism beaktades och om så var fallet, hur myndigheten bedömde sin
förmåga att hantera sådana händelser.
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att öka medvetenheten och
kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och
sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för
egen planering. Varje myndighet ska ha beredskapsplaner och en särskild
krisorganisation för att hantera kriser. 95
MSB:s uppföljning av samhällets krisberedskapsförmåga 2010 visade att
förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar bedömdes
vara bristfällig. 96 I slutsatserna från genomgången av RSA-arbetet 2010
rekommenderade MSB att myndigheterna i större omfattning skulle inkludera
risker mot grundläggande värden som antagonistiska hot och sociala risker. 97
MSB hade bedömt de risk- och sårbarhetsanalyser och särskilda förmågebedömningar som inkommit från vissa centrala myndigheter och samtliga
länsstyrelser till den 15 november 2011. Samtliga myndigheter skulle ha bedömt
sin förmåga utifrån de två delförmågorna krishanteringsförmåga och förmåga i
samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar genom att använda
MSB:s indikatorer och bedömningsskala. Huvuddelen av inlämnade risk- och
sårbarhetsanalyser 2011 redovisade en övergripande riskbild utifrån ansvarsområde och egen verksamhet. De identifierade riskerna varierade. MSB
slutsatser av genomgången av myndigheternas RSA från 2011 var att det inte var
möjligt att göra en samlad bedömning av de sammanställda riskerna utifrån
sannolikheter och konsekvenser. Majoriteten av myndigheter analyserade sina

95

MSB (2011) Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
96
MSB (2011) Uppföljning av samhällets krisberedskapsförmåga 2010, MSB 263, Stocholm,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, s. 32.
97
MSB (2011) MSB:s återkoppling av redovisade myndigheters risk och sårbarhetsanalyser 2010,
Dnr. 2010-1795, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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identifierade risker utifrån sannolikhet och konsekvens som beskrivs med hjälp
av riskmatriser (se figur 2). 98
Figur 2. Exempel på riskmatris som används vid risk- och sårbarhetsanalyser. 99

De begrepp och skalor som använts varierade emellertid mellan myndigheterna
och i vissa fall angavs inte innebörden av begreppen som använts i
bedömningsskalorna. Myndigheter underströk att de bedömningar som
redovisades var mycket översiktliga, med hänsyn till händelsernas karaktär och
de stora osäkerheter som förknippades med dessa. Majoriteten av myndigheterna
hade 2011 i större utsträckning än tidigare identifierat risker som kunde hota
grundläggande värden såsom antagonistiska hot. 100 I jämförelse med
länsstyrelser har centrala myndigheter i större utsträckning behandlat risker för
terrorism och olika typer av cyberattacker. 101 Länsstyrelserna har i större
omfattning än de centrala myndigheterna behandlat smittsamma sjukdomar, olika
typer av naturrelaterade risker och risker kopplade till livsmedels- och
dricksvattenförsörjningen. 102 Exempelvis i Östergötlands RSA bedömdes risken
för händelserna utsläpp av farliga ämnen, terrorhandling mot dricksvatten och
livsmedel, olycka och utbrott med djursjukdomar vara hög. För händelserna
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MSB (2012) MSB:s återkoppling av redovisade myndigheters risk och sårbarhetsanalyser 2011,
Dnr. 2010-1187, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
99
MSB (2011) Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
100
MSB (2011) MSB:s återkoppling av redovisade myndigheters risk och sårbarhetsanalyser 2010,
Dnr. 2010-1795, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
101
MSB (2011) Samlad bedömning 2011, En bild av risker och förmågor inom svensk
krisberedskap, Publikationsnummer MSB372, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, s.
9.
102
MSB (2011) Samlad bedömning 2011, En bild av risker och förmågor inom svensk
krisberedskap, Publikationsnummer MSB372, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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fartygsolycka med farligt gods, sabotage och förorenat dricksvatten bedömdes
risken vara medelhög. En kärnteknisk olycka bedömdes leda till de mest
allvarliga konsekvenserna. 103
2011 skickades en enkät ut till myndigheterna inom samverkansområdet Farliga
ämnen (SOFÄ) med frågor avseende omvärldsbevakning och vilken hänsyn de
tagit till antagonistiska hot med CBRN-ämnen. Av totalt nitton myndigheter hade
fjorton svarat. På frågan om antagonistiska CBRN-hot beskrivits i myndighetens
RSA svarade fyra ja, tre i viss mån och sju svarade nej. När det gällde om de
bedrev omvärldsbevakning inom antagonistiska CBRN-hot svarade sex ja, fyra i
viss mån och fyra svarade nej. Slutsatsen var att sektors och expertmyndigheter
inom B-området hade med antagonistiska hot som en del i sina RSA medan
brottsbekämpande myndigheter inte beaktat detta. När det gällde omvärldsbevakning inom CBRN-hot så hade sektors- och expertmyndigheter inom RNområdet med antagonistiska CBRN-hot i sin omvärldsbevakning. 104
I en tidigare FOI-rapport från 2007 105 redovisades hur myndigheter beaktat
CBRN-händelser i 2007 års risk- och sårbarhetsanalyser. Samtliga RSA:er från
myndigheter som då ingick i SOFÄ, samt några andra myndigheter,
analyserades. Rapporten innehöll ett antal fördjupade analyser av risk- och
sårbarhetsanalyser från myndigheter med särskilt ansvar inom SOFÄ. Fokus i
dessa risk- och sårbarhetsanalyser då var liksom nu främst på hot och risker mot
den egna verksamheten. Det konstaterades att man måste skilja på hot och risker
mot myndigheters yttre ansvarsområde och hot och risker riktade mot
myndigheters inre verksamhet. Myndigheterna nämnde då CBRN-problematiken
men det fanns en stor variation i ambitionen i analysen och de gjorde ingen
djupare analys av området. Aktörsbundna hot behandlades mycket sällan, vissa
nämnde det men hänvisade till att underlag för närmare analys saknades. Vanligt
var att bedöma att antagonistiska hot kunde hanteras med samma rutiner som
”naturliga” hot. Författarnas bedömning var att antagonistiska hot kunde vara av
allvarligare art än naturliga och ske med andra metoder än de som samhället hade
erfarenhet av och resurser att hantera. Det påtalades också att ett generellt
problem vid avsiktlig spridning av CBRN-ämnen var att kunna bedöma äktheten
i eventuellt framförda hot. 106 Sammanfattningsvis kan konstateras att få
myndigheter har beaktat antagonistiska hot och CBRN i sina risk- och sårbarhetsanalyser.
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Länsstyrelsen Östergötland (2011) Risk- och sårbarhetsanalys för verksamhetsåret 2011, Dnr.
450-606-11.
104
SOFÄ (2012) Forskning och utveckling inom samverkansområdet Farliga ämnen,
Möteskompendium med avsiktlig spridning av farliga ämnen, Uppsala, 24-25 januari, 2012, s. 25.
105
Sandström Björn, Britta Häggström, Britt Karlsson, Jonas Westin och Per Ånäs (2007) CBRNrelaterade risk- och sårbarhetsanalyser – Övergripande sammanställning av problem och brister
avseende CBRN-händelser, FOI Memo 2262, 2007-12-06, Totalförsvarets forskningsinstitut.
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Ibid., s. 9-11, 17.
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7

Nordiskt samarbete, Hagagruppen
för CBRN

Ett sätt att stärka den nationella CBRN-beredskapen är att etablera ett närmare
nordiskt samarbete inom CBRN-området. Det var 2009 som de nordiska
försvarsministrarna beslöt att stärka samarbetet och fördjupa det inom området
samhällsskydd och beredskap. 107 De områden som behandlas i den s.k.
Hagadeklarationen och vilka skulle undersökas närmare var: 108
•

Räddningstjänst, undersöka och utveckla de avtal som finns för att se om
samarbetet kan omfatta ett vidare samhällsskydd.

•

Övning och utbildning, översyn av dagens övningar med vision av ett
högre deltagande på varandras övningar.

•

Beredskap för CBRN, utveckla större förmåga att hantera hot av detta
slag.

•

Kriskommunikation till allmänheten, utvärdera den redan idag
existerande informella samverkan.

•

Användning av frivilliga, workshop med frivilligorganisationer och
beredskapsmyndigheter för utbyte av erfarenheter.

•

Forskning och utveckling, en helhetsbild av pågående forskning i de
nordiska länderna skall redovisas och en möjlighet till gemensamma
projekt skall identifieras.

Uppdraget när det gäller CBRN omfattar att utveckla förmågan att förebygga,
detektera och hantera händelser med CBRN-händelser genom att inkludera
frågorna i övnings- och utbildningsverksamhet, forskningssamverkan, samverkan
kring teknik och materialutveckling samt samverkan i akuta situationer.
Gemensamt har de nordiska länderna kunnat lyfta fram några av de specifika
förutsättningarna för Norden, såsom långa avstånd och kallt klimat. De nordiska
länderna har kommit olika långt när det gäller att genomföra åtgärderna i planen.
I Sverige är den slutliga planen förankrad och här har arbetet kommit en bra bit

107

Regeringskansliet (2009/12), Hagadeklarationen. På Internet:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11440/a/137242 (hämtad 2012-01-20).
108
Hagadeklarationen (2009) ”Nordiskt ministermöte rörande samhällsskydd och beredskap”
Stockholm 27 april 2009, på Internet:
http://www.fmn.dk/videnom/Documents/Deklaration%20Hagadeklarationen%20slutlig%20(4).pdf (hämtad 2012-02-20).
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på väg. Nordiskt samarbete med täta kontakter är viktigt för fortsatt
genomförande av EU:s handlingsplan för CBRNE i hela Norden. 109
En grundtanke med det nordiska samarbetet är att öka samutnyttjandet av
resurser när de nationella resurserna inte räcker till. Ett antal åtgärder kan vidtas:
•

Identifiera existerande expertnätverk och användbara resurser för
hantering av CBRN-händelser inom Norden.

•

Tillgång till laboratorier för analyser och rådgivning är ett område där ett
samarbete kan utvecklas.

•

Arrangemang av toppmöten kräver god förmåga inom CBRN och här
bör man kunna öka samverkan mellan de nordiska länderna.

En nordisk övning RECCEX (Nordic CBRN Reconnaissance Exercise)
genomfördes i augusti 2012 för att kunna hantera CBRN-händelser inom det så
kallade NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) samarbetet. 110

109

MSB, Hagagruppen – CBRN, på Internet: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Sa-arbetarMSB/Internationellt/Nordiskt-samarbete/Hagadeklarationen/Hagagrupp---CBRN/ (hämtad 201107-20).
110
To further develop the Nordic defence cooperation a MoU was signed in November 2009
between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden establishing the Nordic Defence
Cooperation (NORDEFCO) as a truly Nordic cooperation.
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8

EU:s arbete med CBRN och
terrorism – bakgrund

I detta kapitel redogörs kortfattat för de viktigaste delarna av EU:s arbete med att
förhindra att antagonister inklusive terrorister får tillgång till och kan använda
CBRN-ämnen. De strategier och handlingsplaner som EU har enats om styr
mycket av det nationella arbetet med att stärka CBRN-beredskapen.
Många länder liksom EU har prioriterat åtgärder för att förhindra att antagonister
inklusive terrorister får tag på och kan använda CBRN-ämnen vilket bedöms
vara ett allvarligt hot. 111 Arbetet mot terrorism inom EU har resulterat i en
övergripande strategi mot terrorism 112 och en Action Plan (handlingsplan) som
uppdateras regelbundet. 113 Det finns även flera andra strategier och initiativ
avseende terrorism. 114 Inom EU utarbetades ett särskilt program när det gällde
arbetet mot CBRN-terrorism. 115 Detta hade uppdaterats och vidareutvecklats
bl.a. genom arbete i en CBRN Task Force 116 resulterande i en handlingsplan
CBRN Action Plan eller EU:s handlingsplan för CBRN med en lista på 124
111

Roffey R. (2010) “Terrorism and Proliferation Concerns”, Presented at the First European
Meeting on Terrorist Threat & Fight Against Terrorism, Fondation Rercherche Strategique, Paris,
February 11-12.
112
Council of the European Union (2005) ”The European Union Counter-Terrorism Strategy”,
Brussels, Doc. 14469/4/05, Rev 4, 30 November, 2005; European Commission (2010) “The EU
Counter-Terrorism Policy: main achievements and future challenges”, Communication from the
Commission to the European Parliament and the Council, COM(2010)386, 20 July, 2010; och
Council of the European Union (2010) “EU Counter-Terrorism Strategy - Discussion paper”,
Brussels, Doc. 9685/10, 2010.
113
Council of the European Union (2011) ”EU Action Plan on combating terrorism”, EU CounterTerrorism Coordinator (CTC) to: Council/European Council, Doc. 17594/1/11, Rev 1, Brussels, 9
December, 2011.
114
Council of the European Union (2009) ”The Stockholm Programme – An open and secure
Europe serving and protecting the citizens”, Brussels, Doc. 17024/09, 2 December, 2009;
European Commission (2010) “Communication from the Commission to the European Parliament,
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Delivering an area of freedom, security and justice for Europe's citizens - Action Plan
Implementing the Stockholm Programme”, Doc. COM/2010/0171, 20 April, 2010; Council of the
European Union (2005) ”The European Union Strategy for Combating Radicalisation and
Recruitment to Terrorism”, Doc. 14781/1/05, Brussels, 24 November, 2005; och Commission of
the European Communities (2005) ”Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council concerning terrorist recruitment: addressing the factors contributing to
violent radicalisation”, Doc. COM(2005)313, Brussels, 21 September, 2005.
115
Council of the European Union (2004) ”EU solidarity programme on the consequences of
terrorist threats and attacks (revised/widened CBRN Programme) – Adoption”, Doc. 15480/04,
Brussels, 1 December 2004.
116
Commission of the European Communities (2009) ”Commission Staff Working Document,
Bridging Security and Health: Towards the identification of good practices in the response to
CBRN incidents and security of CBRN substances”, Brussels, Doc. COM(2009) 273, 24 June,
2009; och Report of the CBRN Task Force.
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åtgärder som medlemsstater borde genomföra 2011-2015. 117 Varje medlemsstat
har uppmanats att säkerställa att CBRN-risker beaktas i beredskapsplaner (i
tillämpliga fall både i nationella och lokala planer) som bygger på risk- och
hotbedömningar. De krav som ställs i samband med förundersökningar och
kriminaltekniska analyser bör också beaktas tillräckligt i dessa planer.
Även om ansvaret för att hantera CBRN-incidenter vilar på medlemsstaterna är
det nödvändigt att på EU-nivå utveckla stabila förfaranden och verktyg för
krishantering för att stödja medlemsstaterna vid eventuella kriser med
gränsöverskridande verkningar. Medlemsländerna uppmanades att inkludera i sin
planering risken för antagonistiska hot med CBRN-inslag. En CBRN Advisory
group hade inrättats under direktoratet för inrikesfrågor (DG Home) för att
implementera EU:s handlingsplan för CBRN och under 2010 prioriterades 14
åtgärder. 118
Det finns arbetsgrupper för att utforma agenslistor, scenariogrupp samt för
CBRNE Resilience (den senare under direktoratet för humanitärt bistånd DG
ECHO). 119 De listor på C-, B-, och R-ämnen vilka hade utarbetats inom ramen
för EU:s handlingsplan för CBRN är relativt korta jämfört med exempelvis
Australiengruppens listor för exportkontroll. Listorna är inte allmänt tillgängliga
utan avsedda enbart för myndigheter eller organisationer som behöver dem.
Ännu saknas listor för djur och växtpatogener. När det gällde EU:s handlingsplan
för CBRN så fanns det inga motsvarande listor på prioriterade uppgifter för 2011
eller 2012 som för 2010. Det är oklart när eller om det kommer en ny prioriterad
lista.
Tidsaspekter i arbetet med att få fram EU:s handlingsplan för CBRN:
•
•
•

November 2007, rådsslutsatser om CBRN-risker och bioberedskap.
Februari 2008, kommissionen bildade referensgruppen EU CBRN Task
Force,
Januari 2009, expertgruppsarbetet presenterades. Innehåller 264
rekommendationer, utgör grunden i Kommissionens CBRN Policy
Package, och

117

Council of the European Union (2009) ”Council Conclusions on strengthening Chemical,
Biological, Radiological and Nuclear Security in the European Union – an EU CBRN Action
Plan”, Brussels, Doc. 15505/1/09, 12 November, 2009 and Annex 1, EU CBRN Action Plan,
COM(2009) 273, på Internet: http://ec.europa.eu/homeaffairs/summary/docs/com_2009_0273_annexe_2_en.pdf (hämtad 2010-11-12)
118
EBSA (2010) “Report 1st meeting of the CBRN Advisory group”, 9 February 2010, Brussels, på
Internet:
http://ebsaweb.eu/Projects+_+Activities/European+Biosecurity+and+Bio_preparedness/Report+1s
t+meeting+of+the+CBRN+Advisory+group.html (hämtad 2011-02-15).
119
MSB (2012) Lägesrapport 3, CBRNE samverkan, 29 april 2012, MSB, Dnr. 2010-10586, 2011928, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, s. 24-25.
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•

Under det svenska ordförandeskapet 2009 antogs rådsslutsatser och en
handlingsplan (Action Plan) för bättre CBRN-säkerhet inom EU
innehållande 124 åtgärder.

EU:s handlingsplan för CBRN syftar bl.a. till att motverka att sådana ämnen
används vid terroristattentat och förbättra konsekvenshanteringen vid en
eventuell CBRN-händelse. Till de viktigaste åtgärderna för att uppnå målen i
handlingsplanen hör att: 120
•

Tillämpa en riskbaserad strategi i fråga om CBRN-säkerhet
inom EU, vilket innebär användning av riskanalyser som
underlag för prioritering av säkerhetsåtgärder,

•

säkerställa att CBRN-material är väl skyddade och att risken för
att sådant material kommer på avvägar är så liten som möjligt,

•

stärka utbytet av information om frågor rörande CBRN-säkerhet
mellan medlemsstaterna för att skapa förutsättningar för
snabbare motåtgärder vid uppdykande hot,

•

förbättra utvecklingen och användningen av spårningssystem i
hela EU, och

•

förse insatspersonal med nödvändiga verktyg för att kunna
rädda liv och begränsa skadorna på egendom vid CBRNincidenter.

MSB spelar en central roll för förankring och samordning i Sverige av
handlingsplanen och rapportering av det genomförda nationella arbetet till
regeringen (se vidare avsnitt under MSB). 121
För att aktivera arbetet med CBRN-frågorna inom EU anordnades en konferens i
Malmö på initiativ av bl.a. Sverige och EU-kommissionen i oktober 2012 om hur
det fortsatta arbetet med EU:s handlingsplan för CBRN skulle bäst drivas framåt.
Det konstaterades att hotet från CBRN-terrorism och risken för spridning av
CBRN-kunskap och teknologi som kunde missbrukas måste åter
uppmärksammas. Arbetet och åtgärderna enligt planerna måste fortsatt
prioriteras och synergieffekter kunde uppnås bl.a. inom CBRN- och E-områdena
när det gäller detektion. Ett förslag var också att även inkludera andra av EU:s
initiativ för krishantering bl.a. European Reference Network on Critical

120

Europeiska Gemenskapens Kommission (2009) ”Meddelande från Kommissionen till
Europaparlamentet och Rådet om ökad kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i
Europeiska unionen – en CBRN-handlingsplan för EU”, Doc. KOM(2009) 273 slutlig, Bryssel den
24 juni,.2009, s. 5.
121
Regeringens skrivelse (2011/12) Ansvar och engagemang– en nationell strategi mot terrorism,
Skr. 2011/12:73, s. 37.
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Infrastructure (ERNCIP). 122 Det har även skapats ett CBRN-Resilience
programme för att samordna civilskyddsaspekter inom EU:s handlingsplan för
CBRN. Inom EU:s civilskyddsmekanism kan bistånd lämnas till stater och så
kallade moduler har skapats bl.a. för CBRN-indikering och för CBRN-räddning
där medlemsstaterna anmäler tillgängliga resurser. 123 Det har skapats ett CBRN
Centre of excellence. 124 Det har även skapats ett nätverk för polis med CBRN
kompetens. 125 Omfattande forskning har genomförts inom EU:s sjunde
ramprogram för säkerhetsforskning. 126
Det fortsatta arbetet skulle inriktas mot en strategi och skulle fokusera på
områden som innebar added value på EU-nivån och för att täppa till luckor som
återstår i handlingsplanens åtgärdsförslag. Det föreslogs att vissa medlemsstater
skulle ta ledning för vissa frågor för att påskynda arbetet. Övning och träning
inom och mellan stater ansågs som viktigt. Den privata företagssektorn borde
involveras mer i arbetet. Agendan för det fortsatta arbetet bör baseras på hot och
riskbedömning samt att förbättra konsekvenshanteringen. 127 Baserat på resultaten
från konferensen i Malmö i oktober 2012 och ett tidigare förslag från det danska
ordförandeskapet om att sammanföra CBRN och E i en gemensam agenda har ett
förslag till rådslutsatser utarbetats inom EU. Där anges att det behöver utvecklas
en mer strategisk och övergripande inriktning av CBRNE-områdena som
inkluderar både interna som externa säkerhetsfaktorer inom EU. Det föreslås att
en CBRNE-agenda ska utarbetas som kan inkludera både EU:s handlingsplan för
CBRN och EU:s handlingsplan för stärkt säkerhet avseende explosivämnen (E).
De kan även leda till ny lagstiftning om CBRN på EU-nivå på sikt. 128

122

Strategic EU-level CBRNE Conference Report: A New EU CBRNE Agenda, Malmö, Sweden 23 October 2012.
123
BWC (2010) “European Union capacities to respond to CBRN attacks and CBRN incidents”,
Submitted by Belgium on behalf of the European Union, Meeting of the States Parties to the
Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological
(Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, Doc. BWC/MSP/2010/MX/WP.3, 12
August 2010.
124
Francesco Marelli and Marian de Bruijn (2010) CBRN Centres of Excellence, A Networking
Approach Towards CBRN Risk Mitigation, Doc. IAEA-CN-184/199, UNICRI, Turin.
125
Council of the European Union (2011) “Council conclusions on the creation of a European
network of specialised CBRN law enforcement units”, Doc. 10338/11, Brussels, 18 May.
126
CSES (2011) Ex-post Evaluation of PASR Activities in the field of Security and Interim
Evaluation of FP7 Security Research, CBRN Case Study, January 2011, Centre for Strategy and
Evaluation Services, Sevenoaks, UK, på Internet:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/security/files/doc/cbrn_case_study_cses_en.pdf (hämtad
2012-06-15).
127
Ibid.
128
Council of the European Union (2012) “Draft Council conclusions on the new CBRNE Agenda”,
Doc. 16980/12, Brussels, 29 November 2012.
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På EU-nivån har det även tagits fram en handlingsplan för att förbättra
säkerheten kring sprängämnen. 129 Handlingsplanen har ett brottsförebyggande
perspektiv, framförallt med fokus på hotet från terrorism. På nationell nivå leder
MSB och polisen en arbetsgrupp för genomförande av handlingsplanen där
berörda myndigheter ingår. 130 I september 2010 överlämnade EU-kommissionen
ett förslag till förordning om reglering av handel med sprängämnesprekursorer
vilken innehåller bilagor med utvalda kemikalier. 131 I förordningen finns förslag
på hur man kan begränsa tillgången av dessa ämnen för allmänheten genom
registreringssystem, tillståndssystem och totalförbud. Förordningen har ett tydligt
brottsförebyggande syfte och ska utgöra ett steg i det terrorismförebyggande
arbetet. Europeiska rådet förväntas anta förordningen under senhösten 2012. 132
EU:s exportkontrollregler uppdaterades i juni 2012 med en ny produktlista
gällande produkter med dubbla användningsområden (PDA) i kraft. Inom EU
sker exportkontrollarbetet med frågor om PDA i arbetsgruppen Working Party on
Dual-Use Goods (WPDU). 133
Inom EU finns en s.k. hälsosäkerhetskommitté, Health Security Committee. EUkommissionen har i december 2011 presenterat ett förslag om allvarliga
gränsöverskridande hot mot hälsan. 134 Förslaget innebär att hälsosäkerhets-

129

Council of the European Union (2009) “EU Action Plan on Enhancing the Security of
Explosives”, Doc. 8311/08, Brussels, 11 April 2008; Council of the European Union (2009)
“Implementation of the Action Plan on Enhancing the Security of Explosives”, Doc. 11056/09,
Brussels, 18 June 2009; och European Commission (2010) “Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the Council on the marketing and use of explosives precursors”, Doc.
COM(2010) 473 final, Brussels, 20 September 2010.
130
Regeringens skrivelse (2011/12) Ansvar och engagemang– en nationell strategi mot terrorism,
Skr. 2011/12:73.
131
European Commission (2010) “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on the marketing and use of explosives precursors”, Doc COM(2010) 473 final, Brussels,
20 September.
132
Proposition (2012/13:1) Utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap,
budgetproposition för 2013, Försvarsdepartementet.
133
Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 (Huvudförordning) om upprättande av en
gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter
med dubbla användningsområden inklusive bilaga med produktlista (Bilaga I utgick 14 juni 2012);
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1232/2011 av den 16 november 2011 om tillägg
till förordning (EU) nr 428/2009 (Information om de generella EU-tillstånden EU002, EU003,
EU004, EU005 och EU006) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 388/2012 av
den 19 april 2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 (Ny produktlista i bilaga I,
gäller från och med 15 juni 2012).
134
European Commission (2011) Commission Staff Working Paper, Impact Assessment,
Accompanying the document, “Decision of the European Parliament and the Council, on Serious
Cross-border Threats to Health”, Doc. COM(2011) 866 Final, SEC(2011)1519 Brussels, 8
December; European Commission (2011) Commission Staff Working Paper Executive Summary
of the Impact Assessment, Accompanying the document, “Decision of the European Parliament
and the Council, on Serious Cross-border Threats to Health”, Doc. COM(2011) 866 Final,
SEC(2011)1519 Brussels, 8 December; European Commission (2011) “Proposal for a Decision of
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kommitténs arbete breddas till att omfatta alla slags hot mot människors hälsa,
utom radionukleära hot. I förslaget ställer kommissionen tydliga krav på
medlemsstaterna att koordinera sina beredskapsplaner. 135 Kommissionen anger
att målet att skydda mot allvarliga hälsohot inte kan tillgodoses tillräckligt på
nationell nivå på grund av de gränsöverskridande aspekterna. Kommissionen
menar vidare att det föreslagna beslutet inte går längre än vad som är nödvändigt
för att uppnå de angivna målen. Svenska regeringen instämmer på ett
övergripande plan i kommissionens bedömning att det kan behövas insatser på
EU-nivån för att nå målet skydd för folkhälsan vid allvarliga gränsöverskridande
hot och att ansatsen som sådan är förenlig med subsidiaritetsprincipen. 136
Inom EU har det bildats ett särskilt nätverk som syftar till att bidra till samarbetet
mot våldsbejakande radikalisering och rekrytering Radicalization and Awareness
Network (RAN) genom att underlätta erfarenhetsutbyte, sprida kunskap och ge
inspiration. Sverige har även aktivt bidragit till att särskilda medel inom EU:s
s.k. stabilitetsinstrument öronmärkts för insatser som syftar till att motverka
terrorism. 137
Sverige stöder EU:s arbete i den övergripande kampen mot terrorism.
Säkerhetspolisen representerar Sverige i en rad multinationella organ och
samarbetsgrupper. Exempel på sådana är Bernklubben och Counter-terrorism
Group (CTG). Genom dessa grupper och bilateralt samarbete kan SÄPO etablera
det internationella samarbete som är av avgörande betydelse för att effektivt
kunna upptäcka och förhindra terroristattentat i Sverige och mot svenska
intressen. 138
EU-samarbetet mot terrorism baseras främst på EU:s strategi för att bekämpa
terrorism från år 2005. Inom ramen för EU:s Terrorism Working Group (TWG)
och Counter Terrorism Group (COTER), sker även ett samarbete och en
samordning kring frågor om bidrag till terrorismbekämpningen i medlemsstaterna och i länder utanför EU. De nationella insatsstyrkorna i det så kallade
Atlasnätverket har fått ökade möjligheter till frivilligt samarbete inom EU.
Genom EU:s s.k. Prümrådsbeslut förbättras gränsöverskridande myndighetssamverkan. Samarbetet inom EU inkluderar åtgärder för att kunna upptäcka och
motverka terrorismfinansiering. Inom EU har tidigare beslutats om ett direktiv

the European Parliament and the Council, on Serious Cross-border Threats to Health”, Doc.
COM(2011) 866 Final, Brussels, 8 December; och European Commission (2011) Report of the
Stakeholder Consultation on Health Security in the European Union, 21 November.
135
Regeringens skrivelse (2011/12) Ansvar och engagemang– en nationell strategi mot terrorism,
Skr. 2011/12:73, s. 37.
136
Regeringskansliet Faktapromemoria (2011/12) Beslut om gränsöverskridande hot,
Socialdepartementet, 2011/12:FPM102, 2012-01-25.
137
Regeringens skrivelse (2011/12) Ansvar och engagemang– en nationell strategi mot terrorism,
Skr. 2011/12:73, s. 15.
138
Ibid., s. 19.
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för skydd av kritisk infrastruktur (European Programme for Critical
Infrastructure Protection, EPCIP). Riskerna med terroristattentat är en viktig del
i EPCIP även om direktivet omfattar alla typer av risker inklusive
naturkatastrofer och olyckor. 139
Inom EU finns två samarbetsorgan för brottsbekämpningen: Europol och
Eurojust. Europol har fått ett tydligare mandat och ökat förtroende att hantera det
polisiära samarbetet inom unionen. Europol arbetar bl.a. med att analysera och
dela information om terrorism på europeisk nivå och har satt upp en databas för
explosivämnen och CBRN-ämnen, "check the web" samt etablerat the European
Cybercrime Centre (2013) och ett First Responders Network. 140

139

Ibid.
Council of the European Union (2012) “EU Counter-Terrorism Strategy” - Discussion paper,
Doc. 9990/12, Brussels, 23 May 2012; EUROPOL (2012) TE-SAT 2012, EU Terrorism Situation
and Trend Report, Europol; och Regeringens skrivelse (2011/12) Ansvar och engagemang– en
nationell strategi mot terrorism, Skr. 2011/12:73.
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9

Arbetet inom FN:s ram mot
terrorism

I detta avsnitt beskrivs kortfattat den ökade vikt som FN:s (Förenta nationerna)
arbete i kampen mot terrorism fått under senare år samt det svenska stödet för
detta arbete. För en utförligare beskrivning av FN:s arbete mot terrorism se
separat FOI-rapport. 141 Sverige har stött arbetet med FN:s övergripande strategi
mot terrorism som antogs av FN:s generalförsamling i september 2006. 142 Den
tredje utvärderingen av strategin genomfördes 2012. Det gick tyvärr inte att nå
enighet om att inrätta en tjänst som koordinator inom FN för kampen mot
terrorism. 143 I FN-resolutionen om skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i terrorismbekämpningen 144 anges utgångspunkterna för
nationella och internationella insatser. FN kan bidra till förmågan att förhindra
attentat genom att underlätta det internationella samarbetet. Flera FNresolutioner understryker vikten av ett nära och effektivt samarbete för att möta
hotet från terrorism.
Sverige verkar aktivt för att nå en överenskommelse om en övergripande FNkonvention mot terrorism. Svenskt stöd har getts till United Nations Office on
Drugs and Crime – Terrorism Prevention Branch (UNODC-TPB). Direkt stöd
har getts till den samordnande institutionen Counter-Terrorism International
Task Force (CTITF) och arbetsgruppen som arbetar för stärkandet av mänskliga
rättigheter i antiterrorismarbetet där Sverige är den största bidragsgivaren. Stöd
ges också till UN Alliance of Civilizations (UNAoC) som är ett mellanstatligt
nätverk med i dag drygt etthundra medlemsländer som ägnar sig åt öppen dialog
om interkulturella frågor. 145
I säkerhetsrådets resolution 1540 som är bindande för alla medlemsstater står det
bland annat att varje stat ska ha lagar som förhindrar varje icke-statlig aktör att
anskaffa, inneha, utveckla, transportera, överföra eller använda nukleära,
biologiska eller kemiska vapen och vapenbärare och detta särskilt vad gäller
141

Roffey, R. (2011) United Nations Actions against International Terrorism: Can it become more
effective, FOI R--3076--SE, Umeå, Totalförsvarets forskningsinstitut, April.
142
General Assembly (2006) Resolution adopted by the General Assembly, 60/288, “The United
Nations Global Counter-Terrorism Strategy”, Doc. A/RES/60/288, 20 September 2006, United
Nations.
143
General Assembly (2012) “The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy Review”,
Draft resolution submitted by the President of the General Assembly, Doc. A/66/L.53, Sixty-sixth
session, Agenda item 118, 26 June 2012.
144
General Assembly (2011) Resolution adopted by the General Assembly 65/221, “Protection of
human rights and fundamental freedoms while countering terrorism”, Doc. A/RES/65/221, 5 April
2011; United Nations.
145
Regeringens skrivelse (2011/12) Ansvar och engagemang– en nationell strategi mot terrorism,
Skr. 2011/12:73; och Roffey, R. (2011) United Nations Actions against International Terrorism:
Can it become more effective, FOI R--3076--SE, Umeå, Totalförsvarets Forskningsinstitut, April.
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terrorismverksamhet. Alla stater ska också vidta effektiva åtgärder inom landet
för att etablera kontrollåtgärder för material som kan relateras till detta hot och
då särskilt vad gäller: 146
a.

verksamhet med produktion, användning, lagring och transport

b. fysiskt skydd för sådant material och
c.

utveckla och upprätthålla effektiv gränskontroll och polisiär verksamhet
för att upptäcka, avskräcka, förhindra och bekämpa sådan verksamhet
och vid behov upprätta internationellt samarbete för att förhindra
smuggling och försäljning.

Inom WHO (World Health Organisation) antogs 2005 en uppdaterad version av
det Internationella Hälsoreglementet (IHR) vilket syftar till att skydda mot
internationella hot mot folkhälsan och omfattar alla typer av smittämnen eller
andra ämnen som oberoende av ursprung och källa utgör eller kan utgöra ett
allvarligt hot mot människors hälsa. 147
Flera multilaterala samarbeten pågår på området, bl.a. genom det Internationella
atomenergiorganet (International Atomic Energy Agency, IAEA), genom de
konventioner som förbjuder biologiska, toxiska och kemiska vapen och genom
ett flertal s.k. internationella exportkontrollregimer. Sverige deltar även i
internationella initiativ som har tagits för att motverka vad som benämns som
massförstörelsevapenterrorism. Det inkluderar bl.a. implementering av FN:s
säkerhetsrådsresolution 1540, åtgärder inom det s.k. G8 Globala partnerskapet
mot spridande av massförstörelsevapen och det Globala initiativet för att
bekämpa nukleär terrorism. Andra viktiga instrument är den internationella
konventionen för bekämpande av nukleär terrorism som Sverige undertecknade
år 2005 och konventionen om fysiskt skydd av kärnämne som Sverige är part till
sedan år 1980. Den konventionen syftar bl.a. till att förhindra att nukleärt
material faller i orätta händer. Sverige deltar även i det s.k. Proliferation Security
Initiative (PSI) som initierades 2003 med syfte att förhindra att
massförstörelsevapen eller komponenter till sådana transporteras till eller från
obehöriga destinationer. 148 Sverige har nyligen tillträtt FN:s vapenprotokoll och
stärkt kontrollen över vapenhanteringen i nationellt. 149

146

Security Council (2004) “Resolution 1540” Adopted by the Security Council at its 4956th
meeting, on 28 April 2004, Doc. S/RES/1540, United Nations.
147
WHO (2008) International Health Regulations, Second edition, Geneva, WHO.
148
Regeringens skrivelse (2011/12) Ansvar och engagemang– en nationell strategi mot terrorism,
Skr. 2011/12:73, s. 38.
149
Ibid.
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10

Samverkansrådet mot terrorism

Samverkansrådet mot terrorism är ett samarbete mellan fjorton svenska
myndigheter, som syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka terrorism.
Rådet skapades på initiativ av Säkerhetspolisen och höll sitt första möte i februari
2005. Rådet leds av SÄPO:s generaldirektör. Det finns inte reglerat hur ofta rådet
ska sammanträda men det görs vid behov och under 2010 skedde detta två
gånger. Detta skedde bl.a. dagen efter attentatsförsöket med sjävmordsbombaren
på Bryggargatan i december 2010. I Samverkansrådet mot terrorism deltar även
generaldirektörerna eller motsvarande för de samverkande myndigheterna som
listas nedan. 150
Samverkande myndigheter:
Säkerhetspolisen (Ordförande/sammankallande)
Rikskriminalpolisen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Kriminalvården
Migrationsverket
Försvarsmakten
Försvarets radioanstalt
Kustbevakningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Strålsäkerhetsmyndigheten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket
Transportstyrelsen
Till Samverkansrådet hör en samordningsgrupp som är det verkställande organet
för eventuella beslut där myndigheterna är representerade på chefsnivå.
Uppgiften är att implementera rådets handlingsplaner. Samordningsgruppen möts
ungefär en gång per månad och har ett kansli med två heltidsanställda. De har
utarbetat en förteckning på deltagande myndigheters ansvar när det gäller
terrorism. 151 Inom Samverkansrådet kan arbetsgrupper sättas ihop för olika
frågor och övningar genomföras exempelvis under 2012 om kommunikation och
myndigheters roller vid operativa insatser. Sedan 2007 bedrivs ett kontinuerligt
utvecklingsarbete som konkretiseras i myndighetsgemensamma handlingsplaner
på årsbasis. I juni 2011 fastställde de 14 myndighetscheferna rådets Strategi för
myndighetssamverkan. Syftet med strategin var att stärka myndigheternas

150

SÄPO (2011) ”Säkerhetspolisens beskrivning av Samverkansrådet mot terrorism”, på Internet:
http://www.sakerhetspolisen.se/terrorism/samverkansradetmotterrorism.4.7671d7bb110e3dcb1fd8
0002830.html, (hämtat 9 augusti 2011).
151
Samverkansrådet mot terrorism (2011) ”Strategi för myndighetssamverkan mot terrorism”.
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gemensamma förmåga till ett mer effektivt samarbete vid förändringar av
terroristhotet och attentat samt andra terroristrelaterade händelser. Syftet var
också att stärka samverkan mellan berörda samhällsaktörer i det förebyggande
arbetet. 152

10.1 Nationellt centrum för terrorhotbedömning NCT
Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) utgör en permanent
arbetsgrupp inom Samverkansrådet mot terrorism. 153 Detta trots att själva
Samverkansrådet inte är permanent. I NCT sitter representanter för Militära
underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), Försvarets radioanstalt (FRA) och
Säkerhetspolisen (SÄPO). NCT-samarbetet formaliserades i juni 2009 genom en
överenskommelse mellan myndigheterna, som bl.a. reglerar hanteringen av
uppgifter, myndighetsansvar, ledning och styrning av samverkan. Samarbetet
inom NCT syftar till att på strategisk nivå genomföra strategiska hotbedömningar, på kort och lång sikt, av terrorhotet mot Sverige och svenska
intressen samt analyser av händelser, omvärldsutveckling och trender inom
terrorism. I överenskommelsen betonas respektive myndighets självständighet
och befogenheter. 154

152

SSM (2012) Översyn av tillståndshavarnas och samhällets förmåga att skydda kärntekniska
anläggningar och transporter av kärnämnen mot antagonistiska hot, 2012-01-18, Dnr. SSM 20102632, s. 18.
153
SÄPO, ”Säkerhetspolisens beskrivning av Samverkansrådet mot terrorism”, på Internet:
http://www.sakerhetspolisen.se/terrorism/samverkansradetmotterrorism.4.7671d7bb110e3dcb1fd8
0002830.html, (hämtad 2011-08-09).
154
NCT (2011) ”Revidering av övergripande strategi mot terrorism – kommentarer från
Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt inom ramen för NCT–samarbetet”,
2011-10-25.
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11

Samverkansområdet Farliga
ämnen

En central mekanism i det svenska krishanteringssystemet är samverkansområdena. Samverkansområdena regleras i krisberedskapsförordningen. De ska
framförallt bidra till ökad samverkan i den förberedande fasen av krishanteringsarbetet. Under hösten 2009 genomförde MSB en översyn av samverkansområdena i samverkan med ingående myndigheter. Regeringen har angett att
samverkansområdena ska ha en stärkt roll i krishanteringssystemet. 155
Samverkan definieras som dialog och samarbete mellan självständiga och
sidoordnade samhällsaktörer för att samordnat uppnå gemensamma mål. 156
Samverkansområdena är främst forum för informationsspridning och utgörs av
följande: 157
•

Teknisk infrastruktur

•

Transporter

•

Farliga ämnen, CBRNE

•

Ekonomisk säkerhet

•

Geografiskt områdesansvar

•

Skydd undsättning och vård

MSB har ett särskilt ansvar för att säkerställa att relevanta myndigheter ingår i
rätt samverkansområde och har också mandat att besluta om detta. De
myndigheter som medverkar är de som ansvarar för samhällsviktiga
verksamheter. MSB ska i samverkan med andra berörda myndigheter utforma
arbetet i områdena, samt årligen lämna en redogörelse och bedömning för den
verksamhet som bedrivs i respektive område. 158 Arbetet inom samverkansområdena omfattar strategisk inriktning och planering av krishanteringsarbetet,
initiering och genomförande av gemensamma projekt och aktiviteter samt att
vara ett forum för utbyte av information liksom erfarenhetsutbyte om inträffade
kriser. FM deltar enbart i Samverkansområde Farliga ämnen (SOFÄ) och då som
adjungerad myndighet. Visionen för arbetet inom SOFÄ är att samhället ska
kunna förebygga och hantera händelser med farliga ämnen (kemiska, biologiska,

155

Regeringens skrivelse (2009/10:124) Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad
säkerhet, 2010.
156
MSB (2011) Vägledning för arbetet inom samverkansområden, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, s. 9.
157
Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, 8 § och bilaga 1.
158
IIbid, 8 §.
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radiologiska, nukleära och explosivämnen, CBRNE) och att befolkningen har
tilltro till denna förmåga.
Cirka en gång i månaden möts SOFÄ under en heldag för att stämma av och
planera gemensamma projekt. Ofta diskuteras ärenden som berör flera
myndigheter, till exempel regeringsuppdrag, remisser, övningar eller arbete inom
ramen för EU. Även andra grupper eller nätverk med anknytning till SOFÄ kan
här informera om aktuell verksamhet. Vidare ges information om vad som är på
gång i de olika myndigheterna. Halvårsvis genomförs arbetsinternat då
ledamöterna planerar verksamheten eller tar fram särskilt underlag. Vid årets slut
brukar en studieresa genomföras för att ge deltagarna en bild av andra länders
erfarenhet inom CBRN-området, få kunskap om hur EU och internationella
organ fungerar och inte minst bygga internationella kontaktnät. De svenska
myndighetsrepresentanterna som deltar i EU-arbetet med CBRN återkopplar till
SOFÄ och tar upp gemensamma frågor till diskussion.
SOFÄ har i en rapport sammanställt 15 relevanta och riskvärderade scenarier
som belyser olika C-, B- och R/N-incidenter och deras konsekvenser. Av dessa
utgör tre stycken exempel på antagonistiska händelser. 159 Gemensamt för
scenarierna är att de kräver insatser hos flera aktörer vilka måste samarbeta.
Rapporten finns öppet tillgänglig på Internet och ska utgöra ett stöd för det
fortsatta arbetet inom samverkansområdet samt vara kunskaps- och inspirationskälla för andra aktörer som vill ta upp CBRN-incidenter i sina risk- och
sårbarhetsanalyser, övningar eller liknande. SOFÄ:s arbetsgrupp för forskning
och utveckling (AG FoU) har tagit fram ett förslag på en arbetsprocess för hur
myndigheterna ska samverka i FoU-frågor inom CBRN-området vad gäller
krisberedskap.
Laboratorieresponsnätverket LRN (startades 2009 efter beslut i SOFÄ) är ett
samverkansnätverk mellan de aktörer som är först på plats vid en händelse och
myndighetslaboratorier kring frågor om human-, djur- och växtsjukdomar.
Övergripande mål är att åstadkomma kunskapsuppbyggnad kring provtagning
och transporter i samband med bioterrorism, biokriminalitet, illegal handel,
extremvädersolyckor och översvämningar. 160
Inriktning för samverkansområdet Farliga ämnen (SOFÄ):
•

Identifiera brister i krishanteringssystemet avseende CBRN.

•

Utveckla metoder för att följa upp hanteringen av bristerna.

•

Förtydliga rollfördelningen mellan SOFÄ-myndigheterna.

159

MSB/SOFÄ (2010) Hot och riskvärderade scenarier, Samverkansområdet Farliga Ämnen,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2010.
160
MSB (2011) Samverkansområdet Farliga ämnen (SOFÄ), Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Fakta, november 2011.
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•

Stämma av krishanteringsplanerna mellan myndigheterna.

•

Öka myndigheternas insikter i varandras verksamheter.

•

Etablera ett nätverk mellan myndigheterna.

Myndigheter som deltar:
Försvarsmakten/Totalförsvarets Skyddscentrum och MUST
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Rikspolisstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket
Lokala och regionala aktörer
Göteborgs stad
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Stockholms läns landsting
Uppsala kommun
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12

Myndigheters ansvar och uppgifter

I detta avsnitt redovisas myndigheters uppgifter och ansvar när det gäller
antagonistiska hot och CBRN som de framgår av officiella dokument. Dessutom
beskrivs kort myndigheternas arbete med CBRN och antagonistiska händelser.
Detta följs av ett avsnitt som belyser några myndigheters egen bedömning av hur
de kan hantera antagonistiska hot och CBRN-händelser baserat på deras risk- och
sårbarhetsanalyser (RSA) för 2011, i de fall dessa inte var sekretessbelagda. Det
är endast några myndigheters RSA som har studerats för att exemplifiera hur
myndigheter beaktar frågan bl.a. Polisen, Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI), Statens jordbruksverk (SJV), Statens livsmedelsverk (SLV),
Smittskyddsinstitutet (SMI), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA),
Socialstyrelsen (SoS) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

12.1 Kansliet för krishantering inom
Statsrådsberedningen
Kansliet för krishantering inrättades 2008 inordnat under statsministerns
statssekreterare inom Statsrådsberedningen (SB) och hade 2011 cirka 40
anställda. 161 Kansliet är en central kontaktpunkt för frågor som rör samhällets
krisberedskap och är ett internt stöd inom Regeringskansliet (RK). Vid kriser
hanterar departementen sakfrågor inom sina respektive ansvarsområden. Kansliet
för krishantering i Statsrådsberedningen utvecklar och samordnar Regeringskansliets krishantering och ger stöd till departementen. 162
En chefstjänsteman leder arbetet och ska vid kriser säkerställa att arbetet dras
igång och sker samordnat. Kansliet arbetar i skift dygnet runt och bedriver
verksamhet inom områdena krishantering och omvärldsbevakning samt utarbetar
en för RK gemensam lägesbild till vilken kopplas en analys av läget, som bl.a.
innefattar möjliga konsekvenser och behov av åtgärder. Det ingår även att
medverka vid utbildning, övning och uppföljning inom krishantering och
kriskommunikation. Analys av mediernas bild av kriser är en viktig del. 163 Vid
kriser finns oftast ett omedelbart tryck på information från media och allmänhet.

161

Signalen, Nr 2 2010, s.14.
Ibid.
163
Salomonson Christina (2007) Krishantering i Regeringskansliet, Rapport från utredaren Christina
Salomonson om inrättandet av en nationell krishanteringsfunktion i Regeringskansliet,
Regeringskansliet, på Internet: http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/96/23/afe0021b.pdf
(hämtad 2011-12-04).
163
Ibid.
162
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Missvisande eller felaktig information är svår att korrigera i efterhand och därför
är det viktigt att även informations- och kommunikationsfrågor samordnas. 164
I uppgiften ingår också att identifiera långsiktiga samhällskonsekvenser som kan
komma att kräva åtgärder av regeringen. Regeringens ansvar omfattar dessutom
att tillse att tillräckliga förberedelser och förebyggande åtgärder vidtas. I arbetet
ingår att se till att regeringen och statsråden får bra beslutsunderlag. Arbetet sker
på strategisk nivå för att kunna informera Sveriges politiska ledning genom
bedömningar om hur Sverige kan drabbas av, hantera och åtgärda olika händelser
inom regeringens ansvarsområde. 165 Strategiska analyser genomförs för att
bedöma hur Sverige eller svenska intressen kan drabbas av olika händelser, vilka
konsekvenser de kan få för samhället och vilka åtgärder som kan bli aktuella från
regeringens sida. 166
Kansliet bör kunna identifiera för vilka hot och risker sammanvägda analyser ska
tas fram med ett perspektiv på ett till två års sikt. I vissa fall kan även
sekretessbelagd information t.ex. från underrättelsetjänsterna vara av vikt, även
om den övervägande delen av informationen kansliet behöver kommer att vara
öppen. 167
Gruppen för strategisk samordning ger strategisk inriktning för samordningen
inom RK. Gruppen består av statssekreterare från de departement som berörs av
en allvarlig händelse och den leds av statsministerns statssekreterare eller den
statssekreterare som han eller hon utser. 168 Den sakkunskap som finns vid
departementen är nödvändig för att kunna hantera kriser. Vid varje departement
finns därför en utarbetad krishanteringsplan och förberedda arbetsformer för
krishantering som gör att departementen snabbt kan delta i krishanteringsarbetet.
Detta förutsätter att det finns en utsedd och övad krisledningsgrupp samt en hög
tillgänglighet vid departementen. 169
Under en kris ska kansliet stötta övriga RK i krishanteringen. Det handlar om att
larma, ta fram en samlad lägesbild och en bild av hur samtliga enskilda händelser
tillsammans påverkar samhället. Efter krisen ska kansliet kunna följa upp och

164

Regeringskansliets hemsida, Hur fungerar Regeringskansliets krishantering? på Internet:
http://www.regeringen.se/sb/d/12083/nocache/true/a/108973/dictionary/true (hämtad 2012-05.20).
165
Powerpointpresentation från Lars Hedström bitr. Chef.
166
Salomonson Christina (2007) Krishantering i Regeringskansliet, Rapport från utredaren Christina
Salomonson om inrättandet av en nationell krishanteringsfunktion i Regeringskansliet,
Regeringskansliet.
167
Ibid.
168
Regeringskansliets hemsida, Hur fungerar Regeringskansliets krishantering?, på Internet:
http://www.regeringen.se/sb/d/12083/nocache/true/a/108973/dictionary/true (hämtad 2012-05.20).
169
Salomonson Christina (2007) Krishantering i Regeringskansliet, Rapport från utredaren Christina
Salomonson om inrättandet av en nationell krishanteringsfunktion i Regeringskansliet,
Regeringskansliet, på Internet: http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/96/23/afe0021b.pdf
(hämtad 2011-12-04).
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utvärdera det genomförda arbetet och ta tillvara erfarenheter och lärdomar av
egna och andras krishanteringsinsatser. 170
I de fall en kris har internationella politiska aspekter är det t.ex. ett ansvar för
regeringen att informera omvärlden och att ange svensk handlingslinje. Det är
viktigt att omvärlden får en samlad bild av en händelse som drabbat Sverige och
den svenska synen på denna. 171
Figur 3. Samverkan inom Regeringskansliet för krishantering.

Källa: Kansliet för krishanterings organisation som den presenterades vid besök vid
Kansliet för krishantering, november, 2011.

Samordning av Regeringskansliets krishantering sker enligt följande: 172
•

Chefstjänstemannen för krishantering ansvarar under statsministerns
statssekreterare för utveckling, samordning och uppföljning av RK:s
krishantering. Chefstjänstemannen stöds av Kansliet för krishantering
(SB KH).

•

Statssekreterare i beredskap delar på ansvaret att upprätthålla funktionen
statsministerns statssekreterare dygnet runt.

170

Signalen, Nr. 1 2008 s. 6; och Regeringskansliets hemsida, ”Hur fungerar Regeringskansliets
krishantering?” På Internet: http://www.sweden.gov.se/sb/d/12083/a/108973, (hämtat 20
november 2011).
171
Salomonson Christina (2007) Krishantering i Regeringskansliet, Rapport från utredaren Christina
Salomonson om inrättandet av en nationell krishanteringsfunktion i Regeringskansliet.
172
Powerpointpresentation från chefstjänstemannen, Kansliet för krishantering, RK, 2011.
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•

Gruppen för strategisk samordning består av statssekretare vid berörda
departement. Dessa kan sammankallas av statsministerns statssekreterare
vid krishantering för att förbereda regeringsbeslut och kommunikation.

•

Tjänstemän i beredskap och en krishanteringsorganisation finns inrättat
vid alla departement.

•

Interdepartementala tjänstemannagrupper (IDA) för händelse, analys och
kriskommunikation.

Ansvarsprincipen ligger till grund för arbetet vid kriser vilket innebär att det
departement som ansvarar för en viss sakfråga under normala förhållanden
hanterar den frågan även vid en kris. Varje departement ska ha en krishanteringsplan och en krishanteringsorganisation med utsedd krisledningsgrupp som har
övat. Departementen ska ha hög tillgänglighet och ha en tjänsteman i beredskap.
Vid en kris ska departementen kunna ta emot och vidarebefordra larm, larma den
egna organisationen, kalla in personal för tjänstgöring, och samverka med
myndigheter inom departementets ansvarsområde. 173
Krishanteringsrådet instiftades i december 2008 och leds av statsministerns
statssekreterare och det är ett forum för informationsutbyte mellan RK och
myndigheter. Rådet är till för samordning mellan RK och myndigheter och inte
mellan myndigheter. Vid Krishanteringsrådets möten träffas RK, berörda
myndigheter och andra aktörer för att utbyta information. Två gånger om året
träffas Krishanteringsrådet om inget särskilt inträffat. Rådet består av sex
myndigheter – ÖB (Överbefälhavaren), Rikspolisen (RPS), MSB, Svenska
Kraftnät, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Socialstyrelsen (SoS). Chefen
för kansliet är föredragande. I rådet ingår även en landshövding som företräder
länsstyrelserna. Dessutom kan företrädare för de berörda, myndighetsansvariga
departementen medverka. Statsministerns statssekreterare kan även adjungera
andra ledamöter om behov finns. 174

173

Hur fungerar Regeringskansliets krishantering? Regeringskansliets hemsida, på Internet:
http://www.regeringen.se/sb/d/12083/nocache/true/a/108973/dictionary/true (hämtad 2012-05.20)
174
Regeringskansliets hemsida (2011) Hur fungerar Regeringskansliets krishantering? På Internet:
http://regeringen.se/sb/d/12083/a/108973 (hämtad 20 juli 2011)
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12.2 Säkerhetspolisen
Säkerhetspolisen (SÄPO) tillhör tills vidare Rikspolisstyrelsen (RPS) enligt
instruktionen för Rikspolisstyrelsen. 175 I polislagen 176 anges att regeringen kan
uppdra åt Rikspolisstyrelsen att leda polisverksamhet för att förebygga och
avslöja brott mot rikets säkerhet och i särskilda hänseenden leda annan polisverksamhet. 177 SÄPO har ett uttryckligt ansvar, leder och bedriver terrorismbekämpning enligt instruktionen för RPS. 178 Regeringen anger i regleringsbrevet
för SÄPO målen för SÄPO:s kontraterrorismverksamhet, och i en bilaga finns
närmare riktlinjer. 179
Tyngdpunkten i verksamheten ligger på det brottsförebyggande arbetet och har
allt mer fokuserats på underrättelseinhämtning. I övrigt inhämtar SÄPO
underrättelser om personer, organisationer etc. på annat sätt, vid behov med hjälp
av andra myndigheters särskilda kompetens för inhämtning. SÄPO deltar även i
ett omfattande internationellt samarbete. 180
Enligt SÄPO fungerar Samverkansrådet mot terrorism bra och dess aktivitet har
ökat efter incidenten i december 2010. Kopplingen mellan Samverkansrådet mot
terrorism och samverkansområdet för Farliga ämnen SOFÄ är bristfällig.
Förebyggande verksamhet
SÄPO ska avslöja verksamheter som kan komma att utvecklas till hot mot rikets
säkerhet. Det preventiva arbetet är centralt i arbetet med att motverka terrorism
eftersom ett terroristattentat kan få mycket stora konsekvenser, både för
samhället i stort och för enskilda. 181 Det är även försök, förberedelse eller
stämpling till terroristbrott som är brottsformer under tiden före ett attentat och
som kan medföra straff för terroristbrott. När det finns anledning att anta att
terroristattentat är under planering eller genomförande är det fråga om misstanke
om brott och en förundersökning ska inledas. 182
En förutsättning för arbetet är att SÄPO får följa och inhämta underrättelser för
bearbetning och analys om organisationer eller individer innan det finns en
konkret misstanke om brott. Med stöd av det så kallade SÄPO-registret kan
uppgifter registreras om personer som kan misstänkas för att ha utövat eller kan
175

Förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen, SFS nr: 1989:773,
Justitiedepartementet, Utfärdad: 1989-09-07, Omtryck: SFS 2002:1051, Ändrad: t.o.m. SFS
2012:485.
176
Polislag (1984:387), SFS nr: 1984:387, Justitiedepartementet L4, Utfärdad: 1984-06-07, Ändrad:
t.o.m. SFS 2010:620.
177
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 8.
178
Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen, 2002-12-12.
179
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 8.
180
Ibid., s. 8.
181
Ibid., s. 8.
182
Ibid., s. 8.
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komma att utöva brottslig verksamhet som innefattar hot mot rikets säkerhet eller
terroristbrott. Uppgifterna används exempelvis för kartläggning och ligger även
till grund för bland annat hotbedömningar i samband med särskilda händelser. 183
Säkerhetspolisen ansvarar för att upprätthålla en detaljerad kunskap om
hotbilden. SÄPO arbetar här i nära kontakt med forskarvärlden och andra
relevanta aktörer. 184
SÄPO har enligt en tidsbegränsad lag som gäller till och med utgången av 2012
möjlighet att använda hemliga tvångsmedel för att förhindra vissa särskilt
allvarliga brott, så kallad preventiv tvångsmedelsanvändning. 185 I övrigt
samverkar SÄPO med andra myndigheter, exempelvis FRA, för att utnyttja deras
särskilda kompetens på inhämtningsområdet. SÄPO har en kommunikationscentral (SKC) med 24 timmars bevakning vilken ingår i krisberedskapen. 186
Vid ett terroristattentat ska SÄPO förse Regeringskansliet och polisen med
underrättelseinformation och analyser. Informationsflödet till andra myndigheter
kommer då också att öka. Att på plats operativt bekämpa ett pågående
terroristattentat är däremot en fråga för andra delar av polisväsendet. Vid attentat
som är av sådan art och omfattning att det är att betrakta som ett väpnat angrepp
på landet är det en uppgift som åligger Försvarsmakten. 187
SÄPO ska också under åklagarens förundersökningsledning bedriva utredningen
av brottet. Vid mer omfattande attacker krävs sannolikt förstärkning från
exempelvis Rikskriminalpolisen. 188
Möjligheten att förhindra terroristbrott baseras på omfattande och ett bra
fungerande internationellt samarbete. Samarbetet sker bl.a. inom ramen för de
internationella överenskommelser och konventioner som Sverige har anslutit sig
till. 189
SÄPO samarbetar med många underrättelse- och säkerhetstjänster och inom flera
internationella samarbetsforum bl.a. Police Working Group on Terrorism
(PWGT), som i stort sett består av polistjänster. Där ingår alla medlemsländer i

183

Ibid., s. 8.
Regeringens skrivelse (2012) Ansvar och engagemang– en nationell strategi mot terrorism, Skr.
2011/12:73, s. 31.
185
Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, 2007-11-22; och !§
para 5, terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, grovt brott enligt 3 §
andra stycket lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall eller grovt brott enligt 6 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. - Lag om dels fortsatt
giltighet av lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, dels
ändring i samma lag; utfärdad den 20 maj 2010, SFS 2010:405.
186
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EU och därutöver ytterligare ett antal länder. En annan grupp är Working Group
on Terrorism (WGT) inom EU. Gruppen syftar till att förbättra samarbetet
mellan medlemsstaterna. På senare tid har även Europol, som ansvarar för
kriminalunderrättelser inom EU, fått mandat att arbeta mot terrorism. 190
Den viktigaste internationella samarbetsstrukturen för SÄPO är BERN-klubben,
en sammanslutning av säkerhets- och underrättelsetjänster från Europa. USA och
vissa andra associerade länder för kontraterrorismfrågor. BERN-klubben är
fristående från andra internationella organ. Klubben har olika arbetsgrupper,
såsom Counter Terrorism Group (CTG). CTG tillkom som en följd av
händelserna den 11 september 2001. En annan arbetsgrupp är Working Group
Electronic Attacks (WGEA) som bland annat diskuterar risker för skada på
viktiga infrastrukturer och dess datoriserade styr- och reglersystem samt vad man
vet om kunskapsutvecklingen inom terroristorganisationer och risken för att
dessa slår till mot systemen. 191
SÄPO:s hotbildsbedömning handlar mest om individer och grupper vilket de
bidrar med till NCT där den sammanvägda nationella hotbildsbedömningen görs.
När det gäller hotnivåhöjning så fattar SÄPO beslut men sedan vilka åtgärder
detta kan föranleda blir upp till respektive myndighet att avgöra. Enligt SÄPO
beskriver deras dimensionerande hotbeskrivning olika antagonistiska förmågor i
form av den taktiska och tekniska förmågan som en antagonist skulle kunna
besitta. 192 SÄPO anser generellt att CBRN och terrorism inte är högt prioriterat.
Säkerhetsanalyser
De åtgärder som omfattas av säkerhetsskydd är informationssäkerhet, fysiskt
skydd och säkerhetsprövning. Myndigheter, landsting och kommuner ska göra så
kallade säkerhetsanalyser för att bedöma om man har anläggningar eller
uppgifter som är av betydelse för rikets säkerhet. 193 Säkerhetsanalyserna är
viktiga underlag i säkerhetspolisens arbete men är ytterst till för verksamheternas
säkerhetsskyddsarbete. Med säkerhetsskydd avses enligt säkerhetsskyddslagen:
1. Skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets
säkerhet.
2. Skydd av uppgifter som omfattas av sekretess (hemliga uppgifter), enligt
offentlighets och sekretesslagen, 194 och som rör rikets säkerhet.
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Ibid., s. 9.
Ibid., s. 9.
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Säkerhetspolisen (2011) Årsbok, maj 2012.
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Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2010:3, FAP 244-1) och allmänna råd om säkerhetsskydd.
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Lag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag, SFS nr: 2009:400, Justitiedepartementet,
Utfärdad: 2009-05-20, Ändrad: t.o.m. SFS 2012:459.
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3. Skydd mot terroristbrott (terrorism), enligt lagen om straff för
terroristbrott, 195 även om brott inte hotar rikets säkerhet. 196
Det handlar om att skydda det mest skyddsvärda i det svenska samhället. Syftet
med säkerhetsanalysen är att undersöka vilka uppgifter och anläggningar som rör
rikets säkerhet och behöver säkerhetsskydd. Säkerhetsanalysen utgör underlag
för att bedöma behovet av eventuella säkerhetsskyddsåtgärder. 197 SÄPO:s roll i
säkerhetsskyddet är att bedriva tillsyn av vissa verksamheter och myndigheters
säkerhetsskydd, lämna råd kring säkerhetsskydd och att följa upp säkerhetsanalyser. Säkerhetsanalyser koncentrerar sig uteslutande på antagonistiska hot,
att det finns en aktör och att det ska ha betydelse för rikets säkerhet eller skydd
mot terrorism. En säkerhetsanalys kan utgöra en hemlig bilaga till myndigheters
risk- och sårbarhetsanalyser vilka årligen ska lämnas till MSB och
säkerhetsanalysen ska då delges Säkerhetspolisen om behovet uppstår. 198
Arbete för att hindra spridning, anskaffning och produktion av
massförstörelsevapen
SÄPO medverkar i det nationella och internationella icke-spridningsarbetet för
att förhindra spridning, anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. 199
Det innebär att kunskaper, produkter, ämnen eller mikroorganismer inte förs ut
från eller via Sverige till aktörer som försöker anskaffa eller vidareutveckla
massförstörelsevapen eller deras bärare. Målet är att förmå aktörer att avstå från
att initiera massförstörelsevapenprogram och om inte det är möjligt ska
anskaffandet fördröjas. Informationsspridning till företag och exportkontroll (se
ISP) är centrala i det nationella icke-spridningsarbetet. SÄPO leder en
samverkansgrupp den s.k. Lilla referensgruppen med ett antal svenska
myndigheter för att utbyta information och samverka när det gäller ickespridningsfrågor. När det gäller CBRN så sker det mesta av informationsutbytet
inom ramen för icke-spridningsfrågor bl.a. via Lilla referensgruppen och andra
forum. En stor del av verksamheten för SÄPO inom området handlar om
informationsutbyte med såväl internationella partners och organisationer som
svenska företag och myndigheter 200
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Lag (2003:148) om straff för terroristbrott, SFS nr: 2003:148, Justitiedepartementet, Utfärdad:
2003-04-24, Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1016.
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Tjugofyra7 (2012) Säkerhetsanalyser viktigt stöd för Säpo, 2012-09-18.
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SÄPO hemsida, Icke-spridning av massförstörelsevapen, på Internet:
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Myndigheter som deltar:
Säkerhetspolisen
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Inspektionen för strategiska produkter
Kustbevakningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Rikskriminalpolisen
Sjöfartsverket Socialstyrelsen
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket
Flera stater försöker aktivt anskaffa produkter och kunskap för att framställa
massförstörelsevapen. Sverige är särskilt utsatt på grund av tekniskt framstående
industri och forskning samt bra infrastruktur. SÄPO följer verksamhet som
strider mot svensk lagstiftning inom icke-spridningsområdet och kartlägger
försök att anskaffa relevant teknologi och kunskap i Sverige. 201 En aktörs försök
att anskaffa massförstörelsevapen omfattar i princip fyra olika faser: 202
•

Ett massförstörelsevapenprogram börjar oftast med ett politiskt beslut
om att starta ett sådant program. Det aktuella landet börjar sedan bygga
upp sin kompetens inom relevanta forskningsområden.

•

Landet börjar tillägna sig de grundläggande teknologierna. De ämnen
som behövs inledningsvis börjar framställas alternativt identifieras
lämpliga säljare.

•

Landet skaffar kompletterande produkter genom att dölja det verkliga
motivet för anskaffningen och det verkliga mottagarlandet. Det sker till
exempel genom att inköp görs via ett eller flera täckföretag som är
registrerade i andra länder.

•

Landet fortsätter att bygga upp, utveckla och modernisera befintliga
vapensystem och anläggningar för produktion.

201

Ibid.; och SÄPO (2008) Vad är det du exporterar? Och till vem? Säkerhetspolisen, december;
SÄPO (2003) Spridning av massförstörelsevapen, En rapport om arbetet att förebygga och
uppdaga spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen, 6e upplagan,
Säkerhetspolisen, Stockholm.
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12.3 Rikspolisstyrelsen och
Rikskriminalpolisen
Rikspolisstyrelsen (RPS) är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet och
till den hör Rikskriminalpolisen (RKP), Säkerhetspolisen (SÄPO) och
Polishögskolan. Utöver vad som följer av polislagen, 203 polisförordningen 204
eller av andra föreskrifter finns närmare bestämmelser i instruktionen för RPS. 205
Av arbetsordningen framgår att rikskriminalchefen leder Rikspolisstyrelsens
operativa polisverksamhet i den mån ansvaret inte vilar på SÄPO. 206
Rikskriminalpolisen består av tre delar, kampen mot grov organiserad
brottslighet, internationellt polissamarbete och krisberedskap. Det innebär
omfattande omvärldsanalyser och ansvar att följa grov organiserad brottslighet
nationellt och internationellt. Årligen sammanställs en lägesbild över grov
organiserad brottslighet för polisens behov. Vid RKP finns också det nationella
underrättelsecentret (NUC) och Rikskommunikationscentralen (RKC). Rikskrim
ansvarar för att förutse potentiella kriser, kommunicera lägesbilder och samordna
samt leda om kriser inträffar. 207
Den Nationella insatsstyrkan (NI) som utgör en resurs vid allvarliga händelser
som terrorism och består av cirka 60 personer med beredskap dygnet runt med
placering på Polishögskolans område i Solna. De har även personlig
skyddsutrustning så att de kan agera i förorenade miljöer. Genom Nationella
insatsstyrkan har RKP ett tydligt mandat att motverka terrorism. Uppgiften
uppkommer i huvudsak kort inför eller under ett pågående terroristattentat. I
RKP:s uppgift ligger också att samordna och i vissa fall leda den operativa
verksamhet som kan krävas för att bekämpa ett befarat eller inträffat
terroristattentat. Mycket av insatsstyrkans arbete innebär omvärldsbevakning och
att vara förberedd på de hot som finns i dagsläget. Styrkan har beredskap dygnet
runt, året runt. Den kan användas över hela landet när det uppstår situationer som
är svåra att hantera inom den vanliga polisverksamheten eller som kräver
specialistkompetens som är svår för den lokala polismyndigheten att upprätthålla.
Exempel på situationer där NI:s specialistkompetens kan användas är
terroristbekämpning, gisslansituationer/ kidnappningar, ingripanden mot
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Polislagen (1984:387), SFS nr: 1984:387, Justitiedepartementet, Utfärdad: 1984-06-07, Ändrad:
t.o.m. SFS 2010:620.
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Justitiedepartementet (2012) Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Rikspolisstyrelsen och
övriga myndigheter inom polisorganisationen, Justitiedepartementet, Dnr. Ju2011/561/PO,
Ju2011/2039/PO, Ju2011/2118/PO m.fl. 2011-12-22; och Förordning (1989:773) med instruktion
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beväpnade personer, spaning och kartläggning av svårtillgängliga miljöer,
dykuppdrag, beredskap vid statsbesök, förhandling i krissituationer och
personsäkerhet. 208
Vid ett terroristattentat
Rikskriminalpolisen ansvarar för de nationella uppgifter som tillhör RPS.
Nationella Insatsstyrkan (NI) huvuduppgift är att bekämpa terrorism, i huvudsak
under ett pågående terroristattentat. På begäran av SÄPO kan insatsstyrkan även
delta i åtgärder i ett tidigare skede.
RKP ska upprätthålla dygnetruntverksamhet genom det nationella
sambandskontoret och rikskommunikationscentralen (RKC). Myndigheten ska
hålla beredskap för särskilda händelser av riksangelägenhet samt samordna
operativ polisverksamhet av riksomfattande karaktär eller med internationell
anknytning. I RKP:s uppgift ligger att samordna och i vissa fall leda den
operativa verksamhet som kan krävas för att bekämpa ett befarat eller inträffat
terroristattentat. 209
Vid särskilda händelser av riksangelägenhet är det RKP:s ansvar att samordna,
handlägga och besluta i gränskontrollfrågor. Vid befarade eller inträffade
terroristattentat kan RKP komma att besluta om förstärkt gränskontroll.
Rikskriminalchefen är sedan den 1 juli 2005 gränskontrollchef inom polisen. 210
RKP ska samordna polisens kriminalunderrättelseverksamhet. Uppgiften ställer
krav på att delge SÄPO information som kan ha koppling till terrorism. RKP har
även till uppgift att bedriva verksamhet för att uppdaga brott i samband med så
kallad tvättning av svarta pengar från allvarlig brottslighet. Sådana pengar
finansierar ofta terrorism. Finanspolisen inom RKP följer penningströmmarna
inom området. 211 Dessutom har RKP även ansvar för att handlägga och besluta i
ärenden som rör den särskilda kontrollen på flygplatser. Särskild kontroll
genomförs av den lokala polismyndigheten. Beslut att tillämpa bestämmelserna i
lagen om särskild utlänningskontroll fattas dock av Rikskriminalpolisen. 212
Denna kontroll är en viktig länk i arbetet med att motverka terrorism.
För att förhindra allvarlig brottslighet ska RKP vid behov samordna och bereda
ärenden som rör säkerhetsåtgärder inom sjöfarten. Säkerhetshöjande åtgärder
inom sjöfarten beslutas av RKP i samråd med Transportstyrelsen. Lagstiftning
tillkom efter händelserna i USA den 11 september 2001. 213
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Polisen och CBRN
Polisen arbetar aktivt för att skydda sig själva och allmänheten från CBRNhändelser. 214 Poliser som kan tas i anspråk vid en CBRN-händelse ska ha
genomgått grundläggande utbildning i CBRN och polisens metoder vid sådana
incidenter samt fått personlig skyddsutrustning. Alla länspolismyndigheter i
Sverige har minst två CBRN-sakkunniga som är utbildade av Totalförsvarets
skyddscentrum i Umeå. CBRN-sakkunniga genomför sedan CBRN-utbildningen
på lokal nivå, samverkar med andra myndigheter, medverkar i myndighetens
risk- och sårbarhetsanalys, och är stöd i polismyndighetens stabs- och
ledningsarbete vid CBRNE-händelser. Utöver grundutbildning för polispersonal
har svensk polis rikstäckande enheter med särskild utrustning och metoder för att
förhindra avsiktligt spridning av CBRN-ämnen. RPS lägger stor vikt på
samverkan med andra myndigheter och aktörer gällande CBRN. RPS
tillsammans med MSB och Socialstyrelsen (SoS) arbetar aktivt för att ta fram
gemensam utrustning och utbildning så att alla blåljusmyndigheter har samma
grunder när det gäller CBRN. 215 Det finns också ett Forensiskt nätverk/operativa
rutiner vilket omfattar två projekt för att förbättra den operativa förmågan att
säkra forensiska bevis på en brottsplats med CBRN-kontaminerat material,
(ingående myndigheter SKL, FOI och SLV). Det kan diskuteras om inte ett
utökat nordiskt polissamarbete om CBRN ligger närmare till hands än ett utökat
utnyttjande av svenska militära CBRN-resurser.
RKP är nationell myndighet för den internationella kriminalpolisorganisationen
Interpol och nationell enhet för Europol-samarbetet. Genom SIRENE-kontoret är
RKP även operativt ansvarig och nationell kontaktpunkt för Schengens
informationssystem (SIS) och det operativa direkt gränsöverskridande
polissamarbetet. RKP är också ansvarig för att upprätthålla de operativt
relaterade förbindelser som behövs med utländska polismyndigheter. 216

12.3.1

Förmågebedömning baserad på risk- och
sårbarhetsanalys

I en tidigare öppen risk- och sårbarhetsanalys från 2008 behandlas spridning av
farliga ämnen men inte terrorism. Man konstaterar att beredskapsförmågan är
god med vissa brister. 217 De senaste risk- och sårbarhetsanalyserna är hemliga
varför de inte behandlas i denna rapport.

214

Polisens hemsida (2011)på Internet: http://www.polisen.se/sv/Om-polisen/Sa-arbetarPolisen/Olika-typer-av-brott/CBRN-E/ (hämtad 2011-08-05).
215
Polisens hemsida Polisens arbete med CBRNE-händelser, på Internet: http://www.polisen.se/Ompolisen/Sa-arbetar-Polisen/Krisarbete/CBRNE-handelser/CBRN-E/ (hämtad 2012-10-05)
216
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 7.
217
Polisen (2008) Risk och sårbarhetsanalys 2008, Rapport, Stockholm, Rikspolisstyrelsen.
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12.4 Försvarsmakten
Försvarsmaktens (FM) huvuduppgifter anges i instruktionen 218 bland annat att
den ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp var det än kommer ifrån. FM
ska med befintliga förmågor och resurser lämna stöd till civil verksamhet.
Generellt regleras FM:s möjlighet att ge stöd till samhället i en särskild
förordning. 219 Detta stöd till samhället är frivilligt med undantag för
sjukvårdshuvudmans begäran om helikoptertransport av livshotande sjuka.
Försvarsmakten har inget eget ansvar för att motverka terrorism, men ska stödja
polisen enligt lagen och förordningen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid
terrorismbekämpning. 220 RPS får begära stöd från Försvarsmakten om polisen
inte har tillgång till de särskilda resurser som behövs för att förhindra eller på
annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen om straff för
terroristbrott. 221 FM har enligt vissa bestämmelser också andra skyldigheter som
kan användas för att motverka terrorism, till exempel genom att biträda andra
myndigheter med stöd i detta arbete. I skrivelsen för samhällets krisberedskap
betonas vikten av civil-militär samverkan. 222
FM ska dessutom ha kapacitet att upptäcka CBRN-faror och hot, och kunna
förebygga och minska verkningar vid incidenter. 223 Vid Totalförsvarets
skyddscentrum, SkyddC finns ett CBRN-förband med bland annat laboratorium
och sex detekterings- och provtagningsgrupper. 2011 var inte all personal
rekryterad och detekterings- samt provtagningsgrupperna var besatta till ungefär
50 procent. All utrustning finns färdig i containrar som kan transporteras
landvägen eller med flyg. FM anser att de militära resurserna, inklusive
kompetensen, borde kunna användas av hela samhället, men detta uppfattas stöta
på problem av administrativ natur och beroende på att olika departement är
inblandade. FM anser också att det saknas och behövs en samlad bild och
överblick över de CBRN-resurser som finns att tillgå i Sverige. FM medverkar i
ett Nätverk för myndighetsövergripande materialhantering för CBRNutrustning. 224

218

Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten.
Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet.
220
Lag (2006:343) och Förordning (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid
terrorismbekämpning.
221
Lag (2003:148) om straff för terroristbrott, SFS nr: 2003:148, Justitiedepartementet L5, Utfärdad:
2003-04-24, Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1016.
222
Regeringens skrivelse (2009/10) Samhällets krisberedskap - stärkt samverkan för ökad säkerhet,
Skr. 2009/10:124, s. 26-27.
223
Linander, Peter (2010) ”Försvarsmaktens stöd till det civila samhället”, PM - 2010-02-02.
Stockholm, Försvarsmakten.
224
SOFÄ (2012) Forskning och utveckling inom samverkansområdet Farliga ämnen,
Möteskompendium med avsiktlig spridning av farliga ämnen, Uppsala, 24-25 januari, 2012, s. 29.
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RPS får begära stöd av FM först efter att regeringen har lämnat sitt medgivande.
Regeringens medgivande behövs inte i brådskande fall som kan innebära fara för
människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom. RPS skall
omedelbart underrätta regeringen om stöd har begärts utan regeringens
medgivande. 225 Därefter skall regeringen pröva huruvida beslutet att begära stöd
skall undanröjas eller kvarstå. FM skall ge stöd om det finns resurser som är
lämpliga och det inte medför synnerligt hinder för ordinarie verksamhet. 226
Enligt RPS får endast den personal från FM som har genomgått särskild
utbildning och är kvalificerad ha de befogenheter som en polisman har enligt
polislagen användas. 227 Utbildningen bedrivs i RPS regi och ska ge FM personal
kunskaper som behövs för att kunna medverka vid stödinsats som kan innebära
användning av tvång eller våld mot enskilda. RPS får meddela undantag från
detta krav. 228 En enhet inom FM som ger stöd skall då stå under befäl av en
militär chef. När en stödinsats görs, skall enheten och dess chef stå under direkt
ledning av polisen. Han eller hon har också vid en stödinsats samma befogenhet
som en polisman att gripa personer. Vid utövandet av dessa befogenheter gäller
vad som föreskrivs i polislagen om behov och proportionalitet. Den som fullgör
grundutbildning eller repetitionsutbildning med totalförsvarsplikt är skyldig att
delta men han eller hon får inte användas för uppgifter som kan medföra en inte
obetydlig risk för att han eller hon kommer att skadas. 229 I övrigt kan militär och
civil personal, inklusive hemvärnspersonal, användas.
FM kan stödja polisen med ett stort antal förbandstyper, men inga särskilda
förband ska upprättas eller särskild beredskap upprätthållas med anledning av
denna lag. FM kan också tillhandahålla transporter åt en polismyndighet vid en
insats mot terrorister. 230 RPS har fattat beslut om att de resurser från FM de inte
själva förfogar över begränsas till sjö- och luftstridskrafter och det finns inte
behov av andra förband. 231 Den utbildning som föreskrivs begränsas därför till
dessa grupper från FM. För att förbereda stöd till polisen får FM på framställning
av RPS delta i övningar med polisen. 232
Försvarsmakten ska debitera polisen för de merkostnader som uppstår när stöd
ges. Däremot ska polisen och FM stå för sina egna kostnader för utbildning och
225

Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 13.
Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning, SFS 2006:343.
227
Polislag (1984:387), Justitiedepartementet, Utfärdad: 1984-06-07. Ändrad: t.o.m. SFS 2010:620.
228
Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter om utbildning av sådan personal som skall delta i en
stödinsats som sker med stöd av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid
terrorism bekämpning, RFSFS 2007:3 FAP 779-1, 7 maj, 2007.
229
Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning, SFS 2006:343.
230
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 13.
231
Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter om utbildning av sådan personal som skall delta i en
stödinsats som sker med stöd av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid
terrorism bekämpning, RFSFS 2007:3 FAP 779-1, 7 maj, 2007.
232
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 13.
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övning. 233 Till skillnad från i stödförordningen har FM inte rätt till finansiell
ersättning för verksamhet som utförs i enlighet med lagen om skydd mot olyckor
(LSO). 234 Lagen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning 235 kan samtidigt tillämpas med bland annat lagen om skydd mot
olyckor (räddningstjänst) 236 samt förordningen om FM:s stöd till civil
verksamhet. 237
FM har ansvar för att skydda myndighetens verksamhet mot bl.a. terrorism. 238
För att kunna upprätthålla ett tillräckligt säkerhetsskydd av vissa områden och
anläggningar som nyttjas av FM används bestämmelserna i en lag och förordning
om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. 239 I polislagen finns föreskrifter
som gäller för den som tjänstgör för bevakning m.m. Det finns även militärpolis
att tillgå vilken kan utnyttjas för att upprätthålla den allmänna ordningen och
säkerheten vilket föreskrivs i en förordning. 240 Försvarsmaktens ingripanden vid
kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet m.m. framgår av
förordningen med föreskrifter om FM:s skyldighet att ingripa mot främmande
statsfartyg och statsluftfartyg, samt bestämmelser om ingripanden mot utländsk
militär personal. 241 FM kan bland annat biträda polismyndigheter genom vissa
tvångsåtgärder mot handelsfartyg. 242
Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs av FM (MUST) militära underrättelseoch säkerhetstjänsten och andra myndigheter som regeringen bestämmer. 243
Verksamheten får inte avse uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter
ligger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och
brottsförebyggande arbete. 244
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Ibid., s. 8.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor; Ödlund, Ann (2010) Civil-militär samverkan i fredstida
kriser och under höjd beredskap. FOI-R---3068--SE. Stockholm, Totalförsvarets
Forskningsinstitut; och Forsström, Anna; Maria Lagerström och Johan Tejpar (2010)
Myndighetssamverkan vid nationell krishantering, Samverkansförutsättningar i ett föränderligt
krishanteringssystem, FOI-R--3063--SE, Stockholm, Totalförsvarets forskningsinstitut.
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240
Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen, Försvarsdepartementet, Utfärdad:
1980-04-10; Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:233; och Samverkansrådet mot terrorism (2011)
Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 14.
241
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 14.
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Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium
under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning).
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Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet.
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12.5 Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en samordnande
funktion men även ett sektorsansvar. MSB ansvarar enligt sin instruktion för
frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. 245 Ansvaret avser
åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. 246 Instruktionen för MSB
anger också att myndigheten ska stödja och samordna arbetet med samhällets
informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom
området. 247 MSB har fyra uppgifter när det gäller arbetet med att motverka kriser
som kan uppstå till följd av ett terroristattentat, nämligen att:
a) arbeta förebyggande med sårbarhetsreducerande åtgärder,
b) arbeta förberedande med utbildningar, övningar, metodutveckling och
teknikstöd,
c) i samband med händelser stödja samordningen av andra
samhällsaktörers åtgärder och information i syfte att minska
konsekvenserna samt
d) följa upp, utvärdera och inrikta samhällets krisberedskapsarbete.
I det förebyggande arbetet ska MSB i samverkan med andra aktörer identifiera
och analysera sådana sårbarheter, hot och risker i samhället som är särskilt
allvarliga. 248 Ett exempel på det förebyggande arbetet är identifiering och
klassificering av europeisk kritisk infrastruktur vilket föreskrivs i EU-direktivet
om skydd av europeisk kritisk infrastruktur. 249 MSB är Sveriges kontaktpunkt för
detta arbete. 250 Arbetet med skydd av kritisk infrastruktur blev en angelägen
fråga efter terroristattackerna i Madrid under år 2004. Skydd av samhällsviktig
verksamhet har MSB redovisat som en samlad nationell strategi. 251 MSB har
lämnat synpunkter på en ny nationell strategi mot terrorism som ger en bild av
hur MSB ser på terrorism. 252 Det kan noteras att generaldirektören för MSB kan
245

Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Europeiska unionens officiella tidning, L 345/75.
246
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 18.
247
Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; och
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 19.
248
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 18.
249
Rådets Direktiv (2008/114/EG) av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering
som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna,
250
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 18.
251
MSB (2011) Skydd av samhällsviktig verksamhet MSB:s redovisning av en samlad nationell
strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet, 2011-02-28, Dnr. 2010-4547, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.
252
MSB (2011) ”Svar på anmodan underlag för en reviderad nationell strategi mot terrorism”, Dnr
2011-3523, 2011-07-05, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap .
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samla de myndigheters GD som krävs för samverkan vid en händelse. Detta
skulle eventuellt tangera ansvaret för Krishanteringsrådet eller Samverkansrådet
mot terrorism beroende på händelse.
MSB har också ett särskilt ansvar för att utveckla och stärka samhällets förmåga
att förebygga och hantera händelser där farliga ämnen (CBRN och E) ingår.
Förmåga att hantera allvarliga händelser inom CBRNE-området bygger på
samhällets lokala förmågor som, om behov föreligger kan kompletteras med
nationella resurser. 253 MSB ska ansvara för räddningstjänst, förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt ansvara för sanering efter
utsläpp av radioaktiva ämnen. MSB:s arbete inom detta område sker med
utgångspunkt i lagen om transport av farligt gods 254 och lagen om brandfarliga
varor. 255 Inom CBRN-området samverkar MSB med länsstyrelserna, 18 andra
myndigheter, samt med 14 kommuner, företag och frivilligorganisationer. 256
MSB har påpekat kommunernas och landstingens betydelse för beredskapen
inom CBRN-området varför kommunernas och landstingens gemensamma
organisationer har inbjudits att medverka inom SOFÄ.
EU-samarbetet ställer ökade krav på gemensamt beredskapsarbete mot
terroristattacker med CBRN-ämnen. MSB har fått i uppgift att hålla samman
beredskapsplaneringen för frågor om CBRN-ämnen och verka för att effektiva
tvärsektoriella lösningar skapas bl.a. inom samverkansområdet Farliga ämnen
(SOFÄ). MSB verkar för att samordna inriktningen av beredskapsplaneringen
mellan berörda aktörer vad gäller utnyttjande av materiella resurser,
tillhandahållande av expertstöd till operativa aktörer, utbildning och övning samt
metod- och teknikutveckling för hantering av CBRN-händelser. 257 MSB bör
också kunna främja samarbetet mellan FM och samhällets övriga
krishanteringsaktörer när det gäller övning, utbildning och utarbetandet av
operativa planer för hantering av CBRN-händelser.
MSB utarbetade 2010 en handlingsplan för 2010-2015 med förslag på åtgärder i
syfte att öka den nationella förmågan att hantera händelser med CBRN. Ett antal
områden tretton stycken identifierades bl.a. beredskap och operativ förmåga,
forskning och utveckling (FoU), utbildning och övning. Inga av de föreslagna
aktiviteterna är direkt inriktade på att förebygga eller förhindra antagonistiska
CBRN-insatser och det brottsförebyggande perspektivet saknas. Antagonistiska
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MSB (2010) Handlingsplan CBRNE med förslag på åtgärder, MSB Handlingsplan CBRNE,
Datum 2010-06-18, Dnr. 2010-2082-3, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
254
Lag (1982:821) om transport av farligt gods.
255
Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor; och Samverkansrådet mot terrorism (2011)
Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 18.
256
MSB (2011) ”Svar på anmodan underlag för en reviderad nationell strategi mot terrorism”, Dnr
2011-3523, 2011-07-05, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap .
257
MSB (2011) Ett första steg mot en nationell riskbedömning, Nationell riskidentifiering, MSB nr.
336-2011– november, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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hot och transporter har belysts av MSB. 258 I en rapport om inriktning av
skadebegränsning av händelser med farliga ämnen inför 2015 behandlades
transport av farligt gods till lands och sjöss och bl.a. kortfattat om arbetet att
förhindra antagonistiska händelser. 259 MSB leder även Samverkansgruppen för
transport av farligt gods vilken behandlar frågor om hotbild, larmkedja,
information, samverkan, utbildning och kunskap. Medverkande myndigheter är
MSB, SSM, RPS, SÄPO, RKP, Transportstyrelsen och Trafikverket. Det finns
även SAMFILL med uppgift att samordna tillsynsmyndigheternas MSB, SSM,
RPS och KBV) arbete med lagen om transport av farligt gods. 260
MSB har i en rapport till SSM beskrivit samhällskonsekvenserna av en
antagonistisk attack mot kärnkraftverk i Sverige. 261 Ett annat arbete som MSB
genomfört var att utarbeta en handlingsplan för RN-beredskapen fram till
2015. 262 MSB:s rapportering för 2011 lyfte särskilt fram åtgärder för förbättrad
beredskapsförmåga och operativ förmåga samt beslutsstöd såsom rutiner för
samverkan mellan polis och länsstyrelse. 263 MSB:s arbete inom ramen för
myndighetens långsiktiga strategiska analys som redovisats till regeringen har
ännu inte tagit upp frågor kring antagonistiska hot/terrorism. 264
MSB har regeringens uppdrag att redovisa sammanställningar av vidtagna och
planerade åtgärder på CBRN- och E (explosivämnes)-områdena på alla nivåer,
inklusive de som är kopplade till internationella samarbeten och övningar. MSB
fick i uppdrag att samordna det svenska genomförandet av EU:s handlingsplan
för CBRN. 265 I det ingår att kartlägga hur arbetet i Sverige fortskrider samt
identifiera behov av förbättringar. Arbetet i EU:s CBRN Advisory group ska
följas. Uppdraget redovisas i årliga lägesrapporter. En första lägesrapport
lämnades i april 2011. 266
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Datum 2010-06-18, Dnr. 2010-2082-3, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
259
Räddningsverket (2008) Inriktning för skadebegränsning av händelser med farliga ämnen inför
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MSB har två regeringsuppdrag som ska behandla:
•

Vad pågår i form av nationellt CBRNE-arbete?

•

Vilka CBRN-åtgärder (enl. EU CBRN Action plan) vidtas i Sverige?

•

Föreslå förbättringar på CBRNE-området.

Återrapporteringen sker årligen i april och i september då förändringar som har
skett efter det föregående redovisningstillfället redovisas. Av redovisningarna
ska även framgå hur arbetet med att ta fram en nationell aktörsgemensam strategi
för CBRNE-området fortgår. 267
I den lägesrapport 3 som lämnades till Regeringskansliet i april 2012 beskrevs
arbetet med implementeringen av EU:s handlingsplan för CBRN. 268 När det
gäller den nationella beredskapsförmågan och en förbättrad operativ förmåga
hävdade MSB att det behövdes bättre samordning och gemensamma risk- och
hotbilder avseende farliga ämnen för den fortsatta utvecklingen. Verksamhet
inom de regionala samverkansfunktionerna (RSF) borde också fortsatt
prioriteras. Syftet med de regionala samordningsfunktionerna (RSF) är att främja
planering i samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna inom
räddningstjänst, sjukvård och polis.
Man påpekade att de EU projekt som genomförts exempelvis inom
ramprogrammen hade en svag koppling till EU:s handlingsplan för CBRN (vilket
inte är så förvånande då projekten motiveras baserat på i första hand
forskningsbehov). Under 2012 skulle en kommunikationsplan färdigställas för
området CBRNE. Redan 2004 identifierades bristerna i laboratorieförmåga och
förbättringsarbete hade påbörjats. Det konstaterades att möjligheten att bevaka
in- och utförsel av farliga ämnen bör stärkas. 269
En sammanställning har gjorts av MSB avseende statusen på de åtgärder som
svenska myndigheter hade genomfört inom ramen för EU:s handlingsplaner för
CBRN och E lämnades till Försvarsdepartementet för 2011. 270 I ett svar på en

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Fö2012/1248/ESL, Fö2012/1250/SSK, 2012-06-20.
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I MSB:s rapportering har MSB valt att använda det engelska uttrycket CEBN Action Plan i stället
för handlingsplan då de hävdar att kommissionens underlag är både en åtgärdslista och en
uppslagsbok. I denna rapport används ändå det svenska uttrycket men MSB:s tolkning är väsentlig
att känna till.
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MSB (2012) Lägesrapport 3, CBRNE samverkan, 29 april 2012, MSB, Dnr. 2010-10586, 2011928, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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MSB (2012) Sweden CBRNE Implementation Com-MS, S. Ekströmer-Lövgren och Petter Nelin,
MSB Dnr. 2012-394, 2012-01-24, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; och
Försvarsdepartementet (2011) ”Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att
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2010-11-25.
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enkät från kommissionen framgår att Sverige inte har en definition för några
använda begrepp i EU:s handlingsplan för CBRN bl.a. ”high risk chemical
facility, security plan or security management system” vilket kan inverka på hur
svenska myndigheter lever upp till kraven på åtgärder avseende dessa punkter i
planen. 271
Parallellt med arbetet inom ramen för EU:s handlingsplan för CBRN pågår ett
arbete med EU:s handlingsplan E (explosivämnen) 272 inom en särskild nationell
arbetsgrupp NAG-ExpSec med tio myndigheter (MSB, RPS, SÄPO, FOI, SKL,
KBV, FMV, FM, Transportstyrelsen och Tullverket) under ledning av MSB och
RPS. 273 Gruppens uppgift är att ansvara för den nationella implementeringen av
EU:s handlingsplan för bättre sprängämnessäkerhet.
MSB ska även redovisa hur arbetet går med att ta fram en nationell
aktörsgemensam strategi för CBRNE-området. Under 2010 påbörjades arbetet att
skapa en strategisk överblick och samordning av det samlade svenska arbetet
avseende CBRN och explosivämnen (E). 274 Arbetet med en CBRNE-strategi som
främst är processinriktad initierades 2012. Arbetsgruppen sammankallas och leds
av MSB och målsättningen är att ha en strategi klar till februari 2013. Strategin
syftar till att utgöra ett stöd i det samlade svenska arbetet som bedrivs inom
CBRN- och E-områdena.
Strategin ska kunna underlätta samverkan och vara en ledstjärna i det
gemensamma svenska arbetet för att skydda samhället mot CBRNE-händelser. I
de underlagsdokument som är under utarbetande framgår att de principer och
metoder som kommer anges i strategin inte gäller verksamhet vid höjd beredskap
eller sådant arbete som bedrivs i syfte att kunna möta ett väpnat angrepp. Mycket
av den verksamhet som bedrivs inom ramen för strategins omfattningsområde
kan visserligen vara till nytta även för totalförsvar, men totalförsvarets behov har
inte beaktats vid utformningen av strategin. Arbete med termer och begrepp
kommer att ges stor uppmärksamhet. Bristanalyser vad gäller förmåga och
utvecklingsbehov tas inte upp i strategin. Projekt och konkreta behov av projekt
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kommer att tas upp senare i en separat handlingsplan. 275 Myndigheterna har enats
om att strategin ska benämnas Sveriges CBRNE-strategi 2025. 276
MSB anger att det finns följande nationella förstärkningsresurser, både personellt
och materiellt vilka kan stödja den lokala räddningstjänsten vid händelser med
farliga ämnen: 277
• Kemenhet, räddningstjänst i kemisk miljö,
• Saneringsenhet, sanering av insatspersonal och vid planerade händelser även
livräddande personsanering,
• Indikeringsenhet, kan identifiera och analysera okänt ämne på skadeplats,
• Kemkoordinatorer, ska stödja kommunernas arbete i sin region med att planera
och förebygga händelser med farliga ämnen men inte operativt,
• Oljeskyddsförråd, ska stödja den kommun som drabbats av utsläpp av olja vid
strandkanten i statliga vatten. Stödet består av materiella och personella resurser.
Nationella förstärkningsresurser kan också användas vid internationella insatser
vid händelser med farliga ämnen. MSB ska i anslutning till årsredovisningen
redovisa en kartläggning över tillgängliga statliga förstärkningsresurser. 278 MSB
har också föreslagit att det från 2012 ska finnas ett nationellt forum för
samordning och samverkan mellan räddningstjänst samt ansvariga
myndigheter. 279
Omvärldsbevakning och analys
MSB:s genomför omvärldsanalys, tar fram lägesbilder och beskriver
konsekvenser på samhällsnivå. En särskild hot- och riskanalysfunktion finns på
MSB för de platser utomlands där MSB har personal. Omvärldsbevakningen är
uppbyggd enligt en modell som finns i en rapport från Henry L. Stimson
Centret. 280
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TiB (tjänsteman i beredskap) och övningar
Krisberedskapsförordningen 281 säger att TiB:s uppgift är ”att initiera och
samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera
vid allvarliga kriser”. MSB TiB får underlag från två informationsinhämtare en
för omvärld och en nationell MSB-analytiker. Varje morgon sätter de ihop ett
dokument som presenteras vid en stabsorientering varje dag klockan 09.00.
Därefter fattas varje dag ett inriktningsbeslut vilket avrapporteras nästa dag. Vid
behov kan en särskild grupp sättas ihop för vidare analyser och bevakning.
MSB ska också se till att det sker utbildning och övning inom
krisberedskapsområdet och att ledningsmetoder, stödsystem och materiel för
räddningstjänst och krishantering utvecklas och tillhandahålls. När det gäller
utbildning och övning ska MSB också kunna stödja Regeringskansliet. 282 Det
finns ett Nationellt Forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS).
Vidare ska MSB tillsammans med andra berörda aktörer verka för att skapa en
sammanhållen information om skydd mot olyckor, krisberedskap och totalförsvar
samt om säkerhetspolitik. Myndigheten ska också beställa, kvalitetssäkra och
förmedla forskning och utvecklingsarbete till skydd mot olyckor och
krisberedskap. 283
Vid ett terroristattentat
MSB är representerat i Samverkansrådet mot terrorism och i dess samordningsgrupp. 284 När det gäller samordning och stöd vid kriser anges i instruktionen att
MSB ska ha förmågan att bistå med stödresurser i samband med kriser samt
stödja samordningen av berörda aktörers åtgärder vid en kris (bland annat i fråga
om information och lägesbilder), effektivt använda samhällets samlade resurser
och internationella förstärkningsresurser samt samordna information till
allmänheten och massmedierna. MSB ska också ha förmågan att bistå
Regeringskansliet med underlag och information i samband med allvarliga
olyckor och kriser. En sådan samordningsåtgärd kan till exempel vara att
sammankalla Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI).
MSB ska kunna medverka med insatser i Sveriges internationella humanitära
verksamhet och får delta i räddnings- och katastrofinsatser vid katastrofer i andra
länder som fordrar omedelbara åtgärder. Vidare ska myndigheten i samverkan
281
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med andra berörda aktörer förbereda så att myndigheten, i en situation då många
svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig
olycka eller katastrof utanför Sverige, med kort varsel i ett inledande skede kan
stödja utlandsmyndigheter och de nödställda. MSB ska på regeringens uppdrag
också kunna stödja internationella insatser inom civil konflikthantering.
MSB är Sveriges kontaktpunkt och behörig myndighet för tillämpningen av
gemenskapens civilskyddsmekanism. 285 MSB ska samordna det nationella
arbetet med att bygga upp och upprätthålla en insatsberedskap. I uppgiften som
behörig myndighet ingår möjligheten att begära bistånd från och lämna bistånd
till de länder som deltar i samarbetet inom ramen för rådets beslut. 286
Efter ett terroristattentat
Efter en kris, som exempelvis har uppstått på grund av ett terroristattentat, ska
MSB på en övergripande samhällsnivå följa upp och utvärdera krisberedskapen
och bedöma om vidtagna åtgärder fått önskad effekt. I detta arbete ska
erfarenheter tas till vara från inträffade olyckor och kriser. Till stöd för detta ska
myndigheten tillhandahålla tvärsektoriella och samlade bilder och bedömningar
samt utveckla kompetens och metodik inom området som tillgodoser nationella,
regionala och lokala behov. 287 MSB ska ha förmågan att samordna arbetet inför
begäran om mottagandet av internationellt stöd samt samordna utvecklingen av
formerna för detta arbete.
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12.6 Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en stödmyndighet till nationella
beredskapsmyndigheter, Försvarsmakten och Regeringskansliet men har inget
eget ansvar för att motverka terrorism. FOI har inte något utpekat sektorsansvar
och inte heller någon operativ roll i samhällets krisberedskap men är en aktör
vars kompetens och stöd ofta efterfrågas i samband med allvarliga händelser.
FOI har inte någon uttalad roll i terrorism eller CBRN-sammanhang. FOI ska ha
en helhetssyn på CBRN-området och bedriva forskning avseende skydd mot och
hot från CBRN-ämnen. FOI ska kunna ge regeringen och myndigheter stöd och
råd bl.a. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid
exempelvis hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. FOI ska kunna ge stöd
avseende
nedrustningsoch
ickespridningsfrågor
när
det
gäller
massförstörelsevapen och vapenbärare. På uppdrag av myndigheter håller
emellertid FOI vissa beredskapsresurser. Verksamheten styrs av instruktionen för
FOI. 288 FOI tillhandahåller bland annat expertstöd och utbildning samt
samverkar med övriga underrättelsemyndigheter med hotbedömning och ickespridningsfrågor i egenskap av underrättelsemyndighet. Den 1 januari 2009
inrättades en TIB-funktion vid FOI. 289
FOI finns representerat i Samverkansområdet Farliga ämnen (SOFÄ) och har
under många år varit Regeringskansliets (RK) expertstöd inom CBRN-frågor och
tillfrågas löpande av MSB kring detektion och indikering, provtagning, sanering
och skyddsmateriel. Verksamheten har också bidragit med expert- och analysstöd
vid flertalet tillfällen de senaste åren, exempelvis till Tullverket vid kontakt med
okända ämnen och till räddningstjänsten vid bränder i fabriker och kyl- och
fryslager samt vid utsläpp och olyckor med toxiska ämnen. 290 FOI omfattas
sedan 2010 av förordningen om krisberedskap och höjd beredskap 11§ 291 och ska
därigenom, i samband med myndighetens RSA, genomföra särskilda förmågebedömningar av myndighetens krishanteringsförmåga med utgångspunkt från
MSB:s anvisningar.
FOI är en uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet där
kärnverksamheten är forskning samt metod- och teknikutveckling till nytta för
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försvar och säkerhet. FOI ger kunderna tillgång till ledande expertis inom ett
stort antal områden såsom säkerhetspolitiska studier och analyser inom försvar
och säkerhet, bedömning av olika typer av hot, system för ledning och hantering
av kriser, skydd mot och hantering av farliga ämnen (CBRNE) samt ITsäkerhet. 292
FOI bedriver forskning om hot, skydd, metodutveckling och kvalificerad inkl.
forensisk analys av CBRN-ämnen. Kunskapsområdena inkluderar bedömning av
utsläpp och spridning av kemiska ämnen, joniserande strålning, radioaktiva
material och farlig smitta via både luft, mark och vatten. Vid FOI finns ett
auktoriserat laboratorium för OPCW (Organisation for the Prohibition of
Chemical Weapons) med hög skyddsklass för analys av kemiska stridsmedel. 293
FOI medverkar i Laboratorieresponsnätverket (LRN) och Forum för
beredskapsdiagnostik (FBD) vilket är ett samarbete mellan SLV, SMI, SVA och
FOI. Samarbetets mål för FBD är att uppnå en effektiv och uthållig diagnostik
vid allvarliga händelser med smittämnen av riskklass 3. 294 FOI ingår också i ett
C-nätverk för kemiska analyser vid kris. Ingående myndigheter är FOI, SLV,
SKL och SVA. Avsikten är att skapa samordning av laboratorieresurser för
utökad kapacitet och uthållighet. 295
FOI bidrar till att motverka terrorism bland annat genom kontinuerligt stöd för
Sveriges engagemang i det internationella nedrustnings- och icke-spridningsarbetet liksom inom EU:s säkerhetsarbete. Vidare har FOI ett antal nationellt
unika laboratorier och försöksanläggningar som kan användas för analyser och
försök i samband med förebyggande arbete samt för stöd under och efter en
krissituation. 296
Förebyggande verksamhet
Inom ramen för den del av FOI:s verksamhet som är relevant för situationen
innan ett terroristattentat eller en civil kris inträffar, bedrivs studier och forskning
inom exempelvis säkerhetspolitik, bland annat i syfte att stödja uppdragsgivare
med fakta, analyser och beslutsunderlag. FOI genomför även risk- och
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sårbarhetsanalyser och levererar andra typer av stöd, till exempel inför
beredskapsplanering. 297
Genom såväl analys av indikatorer som teknisk kunskap kring analysverktyg och
ledningssystem samt sensorer kan FOI bidra med kunskap till olika
larmfunktioner, både de mer strategiska larmen och direkta sensorsystem. FOI
bedriver en omfattande verksamhet kring olika former av yttäckande sensorer för
övervakning såväl i luften som på marken och under vatten. För att förebygga
skada och skydda människor, miljö och infrastruktur kan FOI bidra med
rekommendationer av skyddslösningar baserade på den kunskap som finns. 298 I
övnings- och utbildningssammanhang är också den modellerings- och
simuleringsverksamhet som bedrivs vid FOI viktig, och kan bidra vid övning av
krisledning. 299
Vid ett terroristattentat
FOI:s roll i samband med perioden kort efter ett terroristattentat utgörs framför
allt av expertstöd till dem som har till uppgift att hantera effekterna av
exempelvis sprängladdningar eller utsläpp av farliga ämnen. Andra former av
stöd i samband med ett terroristattentat skulle kunna vara nyttjande av
undervattensensorer för händelser i eller nära vatten. 300
Efter ett terroristattentat
Insatserna efter ett terroristattentat inkluderar bland annat att bevissäkra det som
har inträffat samt att återställa och lära av incidenten och dess effekter.
Bevissäkringen i sig är inte en uppgift för FOI, men olika former av tekniskt stöd
till de myndigheter som ansvarar för bevissäkring lämnas regelbundet. Även mer
komplexa rekonstruktioner av händelser, grundade på inhämtade data och olika
vittnesmål, kan genomföras. 301
Avrop av stöd i akuta problemsituationer
I syfte att snabbt tillgängliggöra FOI:s kompetens för stöd till Försvarsmakten
och främst utlandsstyrkans hantering av akuta problemsituationer, inrättade FOI
2005 en VB-funktion. Den är en så kallad 7/24-funktion som garanterar
Försvarsmakten en tydlig och ständigt bemannad ingång mot FOI och dess
samlade kompetenser. VB-funktionen tar emot och registrerar avropet samt
kanaliserar frågan/uppgiften mot adekvat expertgrupp för hantering. Stödet
innebär oftast en tids- och resursmässigt relativt begränsad insats och kan lämnas
inom ramen för den med Försvarsmakten överenskomna avtappnings-
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skyldigheten. I de fall ett avrop genererar en mer omfattande arbetsinsats måste
finansieringen hanteras i särskild ordning. 302

12.6.1

Förmågebedömning baserad på risk- och
sårbarhetsanalys

FOI anger i sin risk- och sårbarhetsanalys 2011 att man inte har något uttalat
ansvar för samhällets krisberedskap. Flera risker beskrivs bl.a. risken för
terrordåd, risken för spionage och utsläpp av farliga CBRN. Det kan
kommenteras att det förs ett resonemang om sannolikheten för terrordåd men att
som man gör kvantifiera det är diskutabelt. 303 Det hade varit bra med ett
resonemang om antagonistiska hot riktade mot personal med expertkompetens
om CBRN-ämnen eller de som utför experiment som vissa kan ifrågasätta
exempelvis vissa djurförsök, liksom risker för kidnappning och utpressning av
CBRN-experter. Det hade varit en fördel om en diskussion förts om att insiders
kan komma över CBRN-ämnen, att sabotage kan riktas mot anläggningar för att
sprida CBRN ämnen eller att inbrott kan ske för att tillskansa sig CBRN ämnen. I
en tidigare RSA för 2007 diskuteras detta allmänt. 304
I 2012 års risk- och sårbarhetsanalys konstateras att FOI:s generella
krisberedskapsförmåga är god med vissa brister. Både den generella
krishanteringsförmågan och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå
allvarliga störningar bedöms som god med vissa brister. FOI beskrev 2012
sannolikheten, konsekvens och osäkerheten för terrorattentat eller hot om
terrorattentat mot FOI-anläggning eller mot FOI-personal på annan plats. Det
anges också att spionage mot FOI:s verksamhet kan vara av intresse för
exempelvis främmande makt eller kommersiella intressen. Vidare nämns att ett
läckage av farliga ämnen i, eller vid, en FOI-anläggning skulle kunna leda till
skador på personal, evakuering och långvarig sanering. 305 FOI har även utarbetat
en modell för risk- och sårbarhetsanalyser. 306
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Ibid., s. 25.
FOI (2011) FOI:s risk och sårbarhetsanalys 2011, FOI:s förmåga att stödja samhällets
krisberedskap under fredstida kriser, Rapport FOI-R--3289--SE, Stockholm, Totalförsvarets
forskningsinstitut.
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Ånäs Per, Peter Westin och Ann-Sofie Stenérus (2007) Risk och sårbarhetsanalys 2007, FOI
MEMO. Dnr. 08-327, februari, 2008, Totalförsvarets forskningsinstitut.
305
Winehav, Magnus; Björn Nevhage och Jonas Clausen Mork (2012) Risk- och sårbarhetsanalys
för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2012, Enligt förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap, Rapport, FOI-R--3507--SE, Stockholm, Totalförsvarets
forskningsinstitut.
306
FOI (2012) FOI:s modell för risk och sårbarhetsanalyser (FORSA), Rapport FOI-R--3288--SE,
Stockholm, Totalförsvarets forskningsinstitut.
303
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12.7 Strålsäkerhetsmyndigheten
Enligt instruktionen 307 är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig
verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, frågor om säkerhet och
fysiskt skydd i kärnteknisk och annan verksamhet med strålning samt frågor om
nukleär icke-spridning. Myndigheten ska vara pådrivande för en god
strålsäkerhet i samhället och i sin verksamhet arbeta för att bl.a. förebygga
radiologiska olyckor. Myndigheten har inget reglerat ansvar för att direkt
motverka terrorism. Vid ett terroristattentat där radioaktiva ämnen har använts
ska SSM i första hand ge råd och rekommendationer till dem som leder arbetet
med att hantera händelsen. 308
Myndigheten arbetar inom ett mycket brett område: kärnkraft, avveckling av
kärnkraft, kärnavfall, transporter av radioaktiva ämnen, sol, solarier,
elektromagnetiska fält, laser, radon, kosmisk strålning, beredskap mot händelser
och olyckor med strålning, biobränsle samt användning av strålning inom vård,
forskning och industri. 309
SSM ska bidra till att nationell kompetens utvecklas inom verksamhetsområdet,
bl.a. ta initiativ till forskning, utbildning och studier samt bedriva omvärldsanalys och utvecklingsverksamhet. Myndigheten ska genomföra beräkningar och
mätningar samt ta fram underlag för bedömningar inom strålskyddsområdet. 310
Ett antal fasta mätstationer är utplacerade runt om i landet. Det ska finnas mobila
terränggående mätresurser samt ledningsresurser. SSM leder och är sammanhållande för den nationella strålskyddsberedskapen vilken omfattar även
myndigheter och universitet där det finns expert- och/eller laboratoriekapacitet
inom strålskyddsområdet.
Verksamhet med strålning regleras i en rad föreskrifter baserade på
strålskyddslagen och förordningen, 311 lagen och förordningen om kärnteknisk
verksamhet, 312 och miljöbalken. 313 Kraven grundas även på internationella
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Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten, SFS nr: 2008:452,
Utfärdad: 2008-06-05, Miljödepartementet, Ändrad: t.o.m. SFS 2011:1589.
308
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 28.
309
Ibid., s. 28.
310
Förordning (2011:1589) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för
Strålsäkerhetsmyndigheten, SFS 2011:1589.
311
Strålskyddslag (1988:220), SFS nr: 1988:220, Miljödepartementet Utfärdad: 1988-05-19.
Ändrad: t.o.m. SFS 2010: 889; och Strålskyddsförordning (1988:293), SFS nr: 1988:293,
Miljödepartementet Utfärdad: 1988-05-19. Ändrad: t.o.m. SFS 2009.
312
Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, SFS nr: 1984:3, Miljödepartementet Utfärdad: 198401-12. och Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet, SFS nr: 1984:14,
Miljödepartementet, Utfärdad: 1984-01-12, Omtryck SFS 2008:456, Ändrad: t.o.m. SFS 2011:315.
313
Miljöbalken (1998:808) syftar till att skydda människors hälsa och miljön mot skador och
olägenheter. Den trädde i kraft den 1 januari 1999.
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rekommendationer för joniserande strålning. SSM omfattas av bestämmelserna
och är utpekade i krisberedskapsförordningen. 314
Kärntekniklagen och förordningen 315 ställer krav på att säkerheten vid
kärnteknisk verksamhet ska upprätthållas för att förebygga fel i utrustning,
felaktig funktion hos utrustning, felaktigt handlande, sabotage eller annat som
kan leda till en radiologisk olycka samt förhindra olovlig befattning med
kärnämne eller kärnavfall. Åtgärder för skydd mot antagonistiska hot utgör
således en del av den samlade säkerheten vid kärnteknisk verksamhet. Av lagen
framgår att såväl drift av kärntekniska anläggningar som transport av kärnämne
utgör kärnteknisk verksamhet. Lagstiftningen saknar dock en tydlig definition av
begreppet fysiskt skydd, vilket är en otydlighet. IAEA:s (International Atomic
Energy Agency) expertgranskning (IPPAS) av det svenska fysiska skyddet
rekommenderar att denna otydlighet åtgärdas. Kärnkraftverken och övriga
kärntekniska anläggningar som utgör skyddsobjekt omfattas av säkerhetsskyddslagens bestämmelser. 316
Vid ett terroristattentat
SSM har beredskap dygnet runt för att hantera händelser såsom kärntekniska
olyckor, olyckor vid transporter med radioaktivt material eller terroristattentat
där radioaktiva ämnen har använts. Som expert inom strålskydd och kärnteknik
ger myndigheten råd och rekommendationer. Målet för SSM:s beredskap är att
vid olyckor och händelser med strålning minimera påverkan på människor och
miljö och därmed: 317
•

förhindra akuta strålskador på människor

•

minska strålningens effekter på lång sikt

•

begränsa följderna i samhället av en strålningsolycka och

•

värdera den tekniska hotbilden vid en kärnenergiolycka.

SSM:s beredskapsplanering omfattar olyckor och händelser med strålning såväl i
Sverige som utomlands. För att snabbt kunna agera om en olycka inträffar finns

314

Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, SFS nr: 2006:942,
Försvarsdepartementet, Utfärdad: 2006-06-14, Ändrad: t.o.m. SFS 2012:586.
315
Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet; och Förordning (2010:1328) om ändring i
förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet, SFS 2010:1328.
316
SSM (2012) Översyn av tillståndshavarnas och samhällets förmåga att skydda kärntekniska
anläggningar och transporter av kärnämnen mot antagonistiska hot, 2012-01-18, Dnr. SSM 20102632, s. 18.
317
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 28.
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en beredskapsplan som ger riktlinjer för hur myndigheten ska arbeta i
krissituationer. 318
Uppgifter inom den nationella strålskyddsberedskapen
SSM ska samordna de beredskapsåtgärder som krävs för att förebygga,
identifiera och detektera nukleära eller radiologiska händelser som kan leda till
skador på människors hälsa eller miljön. Myndigheten ska i detta sammanhang:
1. Ge råd om strålskydd och sanering efter utsläpp av radioaktiva
ämnen, om en nukleär eller radiologisk nödsituation inträffar inom
eller utom landet,
2. upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd vid
nukleära och radiologiska nödsituationer,
3. svara för teknisk rådgivning till de myndigheter som är ansvariga
för hanteringen av konsekvenserna av en olycka i kärnteknisk
verksamhet, om den inträffar inom eller utom landet,
4. svara för expertkompetens samt kunskaps- och beslutsunderlag
inom strålskyddsområdet inklusive spridningsprognoser och
strålskyddsbedömningar, och
5. upprätthålla förmåga att inom strålskyddsområdet genomföra
mätning, provtagning och analys i fält. 319
Inom beredskapen på det radiologiska och nukleära området sker samverkan
mellan myndigheter och kärnkraftsindustrin. Arbetet sker inom ramen för
handlingsplanen ”Den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära
olyckor, 2015”. Resultatet av det gemensamma arbetet rapporteras årligen till
regeringen. 320 Vartannat år genomförs en totalövning inom kärnenergiberedskapen för län med kärnkraft. 321
SSM ska vid ingripanden i en radiologisk nödsituation eller i fall då
efterverkningarna av en tidigare nödsituation eller strålningsverksamhet medför
bestående bestrålning, beakta de principer som anges i rådets direktiv

318

Ibid., s. 28; och MSB (2011) Utvärdering SAMÖ-KKÖ 2011 (övningen baserades på ett scenario
med en olycka på en kärnteknisk anläggning som leder till ett stort utsläpp av radioaktiva ämnen),
Rapport, MSB322, Karlstad, MSB.
319
Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten, SFS nr: 2008:452,
Miljödepartementet, Utfärdad: 2008-06-05, Ändrad: t.o.m. SFS 2011:1589.
320
SSM (2012) Översyn av tillståndshavarnas och samhällets förmåga att skydda kärntekniska
anläggningar och transporter av kärnämnen mot antagonistiska hot, 2012-01-18, Dnr. SSM 20102632, s. 30.
321
Räddningsverket (2008) Den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor 2015, s.
13.
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96/29/Euratom av den 13 maj 1996. 322 SSM:s medverkan i totalförsvaret framgår
av förordningen om krisberedskap och höjd beredskap. 323
Uppgifter med anledning av Sveriges internationella åtaganden
Ett aktivt internationellt samarbete sker mellan länder för att öka kärnkraftsäkerheten, förbättra strålskyddet och stärka arbetet för nukleär icke-spridning.
Myndigheten arbetar bl.a. med flera grupper inom EU för att stärka kärnsäkerheten och strålskyddet i Europa. Det finns ett utvecklat samarbete med våra
nordiska grannländer och bilaterala avtal med andra länder. Sverige har
undertecknat flera internationella konventioner för att stärka kärnkraftsäkerheten
och strålskyddet samt verka för icke-spridning av kärnämne och
kärnvapenteknologi. 324
SSM ska arbeta för att förbättra strålsäkerheten internationellt, vara huvudman
för riksmätplatsen för joniserande strålning och hålla ett nationellt register över
de stråldoser som arbetstagare utsätts för. Myndigheten utövar tillsyn över att
svenskt kärnämne och svensk kärnteknisk utrustning används såsom deklarerats i
enlighet med Sveriges internationella åtaganden. I fråga om nukleär ickespridning, inklusive exportkontroll, ska myndigheten verka för att ämnena och
utrustningen inte kommer till användning för utveckling av kärnvapen.
Myndigheten har ett särskilt funktionsansvar som behörig myndighet enligt
Internationella atomenergiorganets (IAEA) konventioner om assistans och tidig
varning vid nukleära eller radiologiska nödsituationer. 325
SSM är nationell kontaktpunkt för Internationella atomenergiorganets databas för
olaglig handel och annan otillåten hantering av kärnämnen och radioaktiva
ämnen (Illicit Trafficking in Nuclear Materials and Other Radioactive Sources,
ITDB) samt ansvarar för Sveriges frivilliga rapportering till atomenergiorganet
IAEA. 326 SSM ska följa de riktlinjer om kärnteknisk export som har
överenskommits inom Nuclear Suppliers Group (NSG).
SSM ska utföra de uppgifter i transportärenden som ankommer på behörig
myndighet enligt rådets förordning och direktiv (Euratom) nr 1493/93 av den 8
juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater och om
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Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Inga, SFS nr: 2003:778, Försvarsdepartementet, Utfärdad:
2003-11-20, Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1908.
323
Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, SFS nr: 2006:942,
Försvarsdepartementet, Utfärdad: 2006-06-14, Ändrad: t.o.m. SFS 2012:586.
324
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 29.
325
Förordning (2009:949) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för
Strålsäkerhetsmyndigheten.
326
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övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt
kärnbränsle från 2006 enligt förordning. 327
SSM ska utföra de uppgifter och beakta de principer som ankommer på behörig
myndighet och som föreskrivs i rådets direktiv 2003/122/Euratom av den 22
december 2003 om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet
och herrelösa strålkällor samt i IAEA:s uppförandekod. 328
SSM ska senast den 1 juni vart tredje kalenderår sammanställa en rapport om
genomförandet av rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om
upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska
anläggningar. Rapporten ska på lämpligt sätt samordnas med det förberedande
nationella arbete som följer av 1994 års konvention om kärnsäkerhet enligt
Förordning. 329
SSM har i samråd med RPS, Affärsverket svenska kraftnät och MSB genomfört
en översyn av tillståndshavarnas och samhällets förmåga att skydda kärntekniska
anläggningar och transporter av kärnämnen mot antagonistiska hot. Sedan 2007
har omfattande åtgärder vidtagits vid samtliga kärntekniska anläggningar, i
synnerhet vid kärnkraftverken, i syfte att förstärka skyddet. 330 MSB har i en
rapport till SSM beskrivit samhällskonsekvenserna efter en antagonistisk attack
mot kärnkraftverk i Sverige. 331
Den dimensionerande hotbeskrivningen, en bedömning, som anger
förutsättningarna för skyddet av anläggningarna, beskriver vad de kärntekniska
anläggningarna, främst kärnkraftverken, ska vara skyddade mot. Skyddet
förutsätts kunna hantera ett våldsamt antagonistiskt angrepp i syfte att orsaka
radioaktivt utsläpp som följd. Det samlade skyddet bygger på att anläggningens
samlade skyddsåtgärder upptäcker och fördröjer en angripare till dess att polisen
kan ingripa och undanröja hotet. Det kan dock noteras att sedan den senaste
dimensionerande hotbeskrivningen och de nuvarande föreskrifterna om fysiskt
skydd av kärntekniska anläggningar beslutades har polisens förmåga att ingripa
327

Förordning (2009:117) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för
Strålsäkerhetsmyndigheten; och Rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 ”om
transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater och rådets direktiv 2006/117/Euratom av
den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och
använt kärnbränsle”.
328
IAEA (2004) Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources,
IAEA/CODEOC/2004.
329
Förordning (2011:448) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för
Strålsäkerhetsmyndigheten. SFS-nummer: 2011:448.
330
SSM (2012) Översyn av tillståndshavarnas och samhällets förmåga att skydda kärntekniska
anläggningar och transporter av kärnämnen mot antagonistiska hot, 2012-01-18, Dnr. SSM 20102632, Strålsäkerhetsmyndigheten, s. 7-9.
331
MSB (2012) Analys av samhällskonsekvenser efter antagonistisk attack mot kärnkraftverk, MSB
Enheten för Strategisk Analys, 2011-11-24, Dnr. 2010-7869, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
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inte förändrats eftersom den dimensionerande hotbeskrivningen endast riktar sig
mot anläggningsinnehavarna och inte utgör planeringsunderlag för polisens
responsförmåga.
För att skyddet som helhet ska fungera måste tillståndshavarnas och polisens
åtgärder vara samordnade så att inte ett gap uppstår som ger en antagonist
möjlighet att lyckas med sitt uppsåt att t.ex. sabotera en anläggning. I dagsläget
saknas denna samordning, med följd att tillståndshavarna inte vet när de kan
räkna med att polis finns på plats för att ingripa vilket i sin tur innebär att de inte
heller vet vad de ska dimensionera sina fördröjande skyddsåtgärder mot. 332
Översynen visade att polismyndigheternas förmåga att ingripa vid antagonistiska
hot behöver förbättras vad gäller utbildning, övning och utrustning. Dessutom
konstaterades att responstiderna för polisens insatsstyrkor behöver kortas ned.
Det fanns ett behov av att vid kärnkraftverken omedelbart kunna ingripa mot
våldsamma antagonister i avvaktan på extern respons från polisinsatsstyrkor.
Dessutom saknades tydliga kriterier för vad skyddet mot antagonistiska angrepp i
form av sabotage skulle uppnå. 333

12.7.1

Förmågebedömning baserad på risk- och
sårbarhetsanalys

De hot, risker, sårbarheter och kritiska beroenden som SSM identifierat är
nukleära och radiologiska hot i form av händelser med kärnreaktorer,
radioaktiva ämnen och kärnladdningsexplosioner. Dessa ligger alla inom
myndighetens ansvarsområde. 334 SSM har bedömt sin förmåga att motstå och
hantera dessa hot och risker. Konsekvenser är beskrivna i en femgradig skala 335 i
enlighet med MSB:s bedömningsmall. Myndigheten har inte angett sannolikheter
för att olika händelser ska inträffa men för ett resonemang kring svårigheten i att
förutse vad som orsakar en händelse: ett tekniskt fel, olycka (som oftast beror på
mänskliga eller organisatoriska orsaker) eller angrepp.

332

SSM (2012) Översyn av tillståndshavarnas och samhällets förmåga att skydda kärntekniska
anläggningar och transporter av kärnämnen mot antagonistiska hot, 2012-01-18, Dnr. SSM 20102632, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, s. 7-9.
333
Ibid.
334
SSM (2011) Strålsäkerhetsmyndighetens risk- och sårbarhetsanalys med förmågebedömning,
SSM 2011/892, 2011-11-14, Strålsäkerhetsmyndigheten, s. 45.
335
Ibid., s.19.
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För varje kategori nedan anges inom parentes storleksordningen på
konsekvenserna:
•

Kärnreaktorer: Brottslig verksamhet relaterad till kärnenergi (mycket
begränsade eller begränsade) och Terrorangrepp mot kärnbränsle (lokalt
mycket begränsade till lokalt mycket allvarliga) och Terrorangrepp mot
kärnkraftverk (mycket begränsade till katastrofala). 336

•

Radioaktiva ämnen: Brottslig verksamhet med strålkälla (lokalt mycket
begränsade till lokalt mycket allvarliga eller landsomfattande) och
Terrorangrepp med strålkälla (lokalt begränsade till landsomfattande
mycket allvarliga). 337

•

Kärnladdningsexplosioner: Brottslig verksamhet med kärnvapen eller
klyvbart material (”kan i värsta fall leda till katastrofala konsekvenser”)
och Terrorangrepp med kärnladdning eller klyvbart material (”kan i
värsta fall leda till katastrofala konsekvenser”). 338

•

Svenska kärnkraftverk har utsatts för s.k. stresstester för att undersöka
hur flera samtidiga påfrestningar påverkar säkerheten. Testerna visade
på brister i förmågan att hantera extrema yttre påfrestningar och
samtidiga skadehändelser. 339

De förmågeredovisningar som finns i dokumentet är inte kompletta på grund av
sekretess. De förmågebedömningar som redovisas varierar från ”mycket
bristfällig, bristfällig till god med viss brist”. Noterbart är att brottslig
verksamhet och terrorangrepp, tillsammans med krigssituationer ofta får
bedömningen mycket bristfällig, dock i kombination med bristfällig och god med
viss brist.
Enligt SSM:s bedömning har polisen mycket begränsad erfarenhet av att hantera
strålkällor och har övat mycket lite. Lämpliga metoder och mätinstrument för
insats i situationer med fysiskt hot i kombination med strålningshot och möjligt
C- eller B-hot saknas. 340 Metoder för brottsplatsundersökningar och forensisk
analys i kombination med radioaktiva ämnen är inte framtagna. Under de
närmaste åren är det därför angeläget att fortsätta identifiera och kartlägga
möjliga hot med strålkällor och förbättra metoderna för detektion och skydd.
Personal från räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård har endast mycket
kort teoretisk utbildning och har knappast alls övats praktiskt för olyckor och
antagonistiska händelser med strålkällor. Kompetensen att mäta med
intensimeter SRV-2000 är låg i vissa kommuner och utbildningen på
336

Ibid.
Ibid., s.29.
338
Ibid., s. 34.
339
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340
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337
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instrumentet har upphört. Mängden mätinstrument för detektion av alfa- och
betastrålning är otillräcklig. Nyanskaffning av instrument har hög prioritet. 341
Vid en inträffad händelse tar det tid att få fram specialistresurser till platsen.
Förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar är
bristfällig eller mycket bristfällig för beredskapssektorn som helhet för händelser
som innebär brottslig verksamhet med strålkällor inkluderande smuggling eller
oavsiktlig införsel av radioaktiva ämnen. Sverige har ingen kontroll av
radioaktivt material som passerar landets gränser. Radioaktiva ämnen och
klyvbart material kan därför komma in i landet utan att upptäckas. 342
Vid terrorangrepp mot kärnbränslefabrik i Sverige eller mot transport av nytt
kärnbränsle kan konsekvenser bli från lokalt mycket begränsade till lokalt
allvarliga. Vid angrepp mot transport av använt kärnbränsle kan konsekvenser bli
från lokalt mycket begränsade till lokalt mycket allvarliga. Angrepp eller
sabotage mot svenskt kärnkraftverk kan i värsta fall leda till mycket stort utsläpp
och olösbara saneringsproblem. Sannolikheten för nukleär terrorism anses ha
ökat under 1990- och 2000-talet. 343

341

Ibid., s. 9.
Ibid.
343
Ibid., s. 25.
342
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12.8 Tullverket
Tullverket är central förvaltningsmyndighet för tullfrågor. 344 Tullverket ansvarar
för varukontroll vid yttre och i vissa fall inre gräns, och har befogenheter att
utföra kontroller och utreda misstanke om bland annat smugglingsbrott. Vissa
fall av smuggling och grov smuggling kan utgöra terroristbrott. Tullverkets
befogenheter avseende kontroll och utredning av smuggling som utgör
terroristbrott är desamma som beträffande annan smuggling. Tullverket ska bistå
polisen genom att i vissa fall även utföra personkontroller vid yttre gräns, samt
bedriva informationsinsamling och annan underrättelseverksamhet avseende inoch utförsel av varor. I det sammanhanget kan tillgång fås till uppgifter som har
betydelse för att motverka terrorism. 345
Bestämmelser om tull finns i form av gemenskapsbestämmelser i bland annat
tullkodex, 346 tullagen och tullförordningen 347 och i lagen om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. 348
I lagen om straff för smuggling 349 finns ytterligare bestämmelser. 350 Tullverket
ska upptäcka och utreda brott mot tullagstiftningen och har i detta befogenheter
av polisiär karaktär. Verksamheten är indelad i brottsbekämpning och
tullhantering.
Brottsbekämpningen ansvarar för att övervaka och kontrollera trafiken till och
från utlandet och därigenom förhindra illegal införsel av narkotika, alkohol,
tobak och andra farliga varor. Avsikten är att slå ut eller allvarligt störa den
organiserade brottsligheten och bekämpa ekonomisk brottslighet. Tullverket ska
begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. 351 Tullverket ska bidra
till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkoholeller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. 352
Tullverket har med SSM utrett i ett regeringsuppdrag hur man kan kontrollera att
radioaktiva ämnen inte förs in i landet. SSM har i 2010 års risk- och

344

Finansdepartementet (2011) Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Tullverket,
Fi2011/1058, /3607, /4899, /5146(delvis), 2011-12-15; och Förordning (2007:782) med instruktion
för Tullverket, Utfärdad: 2007-11-01, Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:151.
345
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 26.
346
Rådets förordning EEG nr 2913/92) och tillämpningskodex (kommissionens förordning EEG nr
2454/93).
347
Tullagen (2000:1281) och tullförordningen (2000:1306).
348
Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen.
349
Lag (2000:1225) om straff för smuggling.
350
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 26.
351
Ibid., s. 26.
352
Finansdepartementet (2012) Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Tullverket,
Fi2011/1058, /3607, /4899, /5146(delvis), 2011-12-15.
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sårbarhetsanalys 353 bl.a. angivit att förmågan att upptäcka smuggling eller
oavsiktlig införsel av radioaktiva ämnen var bristfällig eller mycket bristfällig.
Svårigheten att upptäcka oavsiktlig införsel av radioaktiva ämnen har även tagits
upp i den nationella planen för allt radioaktivt avfall 2009. 354
Verksamhet för att motverka terrorism
Smugglingsbrott kan bedömas utgöra terroristbrott enligt lagen om straff för
terroristbrott. 355 Tullverket har samma befogenheter avseende sådana brott som
avseende andra smugglingsbrott. För att förhindra terrorism kan Tullverket bistå
polisen i personkontrollen vid yttre gräns genom passkontroller. 356
Vissa förbud och restriktioner vid införsel eller utförsel av varor ligger utanför
den egentliga tullagstiftningen och är i regel i första hand en fråga för berörd
myndighet. Exempel på sådana bestämmelser rör Inspektionen för Strategiska
Produkter (ISP) bl.a. lagen om krigsmateriel 357 och lagen om kontroll av
produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. 358 Tullens
specialgrupper får 240 timmars grundläggande kurs i CBRN och det finns en
uppfräschningskurs på 200 timmar. Tullen har detektorer för radioaktiva ämnen,
för kemiska ämnen och brickor för identifiering av några biologiska agens.
Internationellt samarbete
Tullverket har ett omfattande internationellt samarbete som innefattar bistånd,
exempelvis i form av utbyte av information på begäran eller på eget initiativ.
Bestämmelser finns bland annat i lagen om internationellt tullsamarbete. 359 Det
är möjligt att Tullverket inom ramen för detta arbete kan få tillgång till uppgifter
som kan ha betydelse för att motverka terrorism även utanför verkets eget
ansvarsområde. Tullverket deltar i Counter Terrorism Project Group (CTPG)
inom EU vilken har utarbetat förslag till ett bättre samarbete för att motverka
terrorism. 360

353

SSM (2010) Strålsäkerhetsmyndighetens risk och sårbarhetsanalys med förmågebedömning
2011, SSM Dnr. 2010-1234, Strålsäkerhetsmyndigheten.
354
Tullverket (2012) Slutrapport för Regeringsuppdraget att se över samhällets förmåga att
kontrollera radioaktiva ämnen vid Sveriges gränser, 2012-02-28, STY 2011-405,
M2011/2028/Ke; Förordning (2007:782) med instruktion för Tullverket, Utfärdad: 2007-11-01,
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:151; och SSM (2011) Strålsäkerhetsmyndighetens risk och
sårbarhetsanalys med förmågebedömning 2011, SSM 2011/892, Dnr. 2011-1187,
Strålsäkerhetsmyndigheten.
355
Lag (2003:148) om straff för terroristbrott, SFS nr: 2003:148, Justitiedepartementet, Utfärdad:
2003-04-24 Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1016.
356
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 26.
357
Lag (1992:1300) om krigsmateriel.
358
Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd; och Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 27.
359
Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete.
360
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 27.

90

FOI-R--3536--SE

12.9 Jordbruksverket
Statens jordbruksverk (SJV) har inget direkt ansvar när det gäller terrorism. SJV
är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området vars
verksamhet regleras i dess förordning. 361 Uppdraget är att inom jordbruk och
landsbygds-utveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett
dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en
livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. SJV administrerar EU-stöd
för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. SJV ska samverka med Havs- och
vattenmyndigheten och länsstyrelserna i frågor som har betydelse för havs- och
vattenmiljön, fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Distriktsveterinärerna är
en del av SJV. Krisberedskapen innebär att planera och genomföra åtgärder för
att hindra och förebygga svåra påfrestningar på samhället inom, bl.a. genom
att: 362
1. Säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos djur i människans vård,
2. förebygga spridning av och bekämpa smittor hos djur i människans vård,
3. säkerställa ett gott djurskydd,
4. förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare, och
5. för sin del av livsmedelskedjan verka för säkra livsmedel och
konsumenthänsyn.
SJV ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 13 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april
2004 om offentlig kontroll för att säkerställa efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.
Beredskapsplanen utarbetas efter samråd med Livsmedelsverket. SJV har
genomfört en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som andra myndigheter. 363
SJV bedriver omvärldsbevakning inom smittskyddsområdet för de fyra
ansvarsområdena: djurskydd, foder, växtskydd samt radioaktiva ämnen. När det
gäller radioaktiva ämnen kommer inte SJV att genomföra någon egen bevakning,
utan endast förmedla länkar till annan extern omvärldsbevakning. 364

361

Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk, utfärdad 2009-12-10, ändring
införd t.o.m. SFS 2011:644, Landsbygdsdepartementet.
362
Jordbruksverkets hemsida, på Internet:
http://www.sjv.se/omjordbruksverket/jordbruksverketsmalochmedel.4.5aec661121e261385280001
0081.html (hämtad 2012-09-20).
363
SJV (2011) Risk- och sårbarhetsanalys 2011, Risk och sårbarhetsanalys enligt förordning
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, Statens Jordbruksverk.
364
SLV (2011) Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2012-2015, Del 3 - Samarbete och
ständiga förbättringar, Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens
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SJV är ansvarig myndighet för epizootibekämpning och har tillsammans med
SVA dygns- och rikstäckande beredskap. SLV deltar i samarbetet enligt fastlagd
epizootiberedskapsplan. Det finns krisberedskapsprojekt som syftar till att
förstärka samverkan vid bekämpning av zoonoser, exempelvis projekt
EpiSam. 365 SJV arbetar för att begränsa och förebygga spridningen av
smittsamma djursjukdomar. Genom distriktsveterinärorganisationen säkerställs
en djursjukvård dygnet runt i hela landet och de arbetar med förebyggande
djurhälsovård. SJV ska vidta åtgärder för att säkerställa tillgången till veterinärer
vid utbrott av smittsamma djursjukdomar samt för att alla djur i människans vård
ska kunna få hälso- och sjukvård. SJV ska i de områden där distriktsveterinärerna
är etablerade bedriva hälso- och sjukvård för lantbrukets djur. 366 SJV har också
Epi-team för att leda arbetet vid smittoutbrott. Det har skett en uppdelning av
ansvaret mellan SJV och SVA där den senare ansvarade för riskvärderingar.
Ansvariga myndigheter för övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen
hos djur och i livsmedel är SJV, SLV, SVA och kommunerna. SJV har ett
övergripande ansvar för utredning och förebyggande kontroll samt bekämpning
av zoonoser på levande djur. SLV har ett övergripande ansvar för utredning av
livsmedelsburna utbrott, men SJV ansvarar för den utredning som sker avseende
primärproduktionen. SVA ansvarar för sammanställning av den årliga
zoonosrapporten till EU-kommissionen. I händelse av ett epizootiutbrott
samarbetar SJV och övriga myndigheter för att begränsa de djurskyddsmässiga
konsekvenserna. Det finns även ett beredskapsprojekt som kallas
Zoonossamverkan. 367 SJV har också djurslagsspecifika referensgrupper. 368
Zoonosrådet är ett forum för myndighetssamverkan och rådgivande organ till
zoonoscenter vid SVA där de samverkande myndigheter upprättar planer för
långsiktigt arbete och diskuterar gemensamma problemställningar som rör
folkhälsofrågor, livsmedelsfrågor samt veterinära frågor. I rådet ingår SLV, SJV,
SoS, SMI, Arbetsmiljöverket, SVA, smittskyddsläkare, länsstyrelse och
kommuner. Zoonossamverkansgruppen sammankallas vid utbrott av zoonos av
större betydelse eller då det finns risk för en allvarlig zoonotisk smitta.
Ledamöterna representerar de centrala myndigheterna i zoonosrådet samt de
smittskyddsläkare och länsstyrelser som är involverade i utbrottet. Gruppen har

veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt
Generalläkaren, s. 28.
365
Ibid., s. 9; och KBM (2008) Samverkan och samordning vid epizootier, Dnr. 1794/2008, 200809-16.
366
Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk, utfärdad 2009-12-10, ändring
införd t.o.m. SFS 2011:644, Landsbygdsdepartementet.
367
SLV (2011) Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2012-2015, Del 3 - Samarbete och
ständiga förbättringar, Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens
veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt
Generalläkaren, s. 8.
368
Ibid.
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sammankallats t.ex. vid fall av mjältbrand och dvärgbandmask hos räv. SoS är
sammankallande på förfrågan från någon myndighet. 369
Smittskyddsrådet samordnar myndigheter och näring i en nationell plattform
för informationsutbyte och diskussioner om strategiska smittskydds- och
djurhälsofrågor i ett nationellt och internationellt perspektiv. Rådet träffas en
gång i kvartalet och är ett rådgivande organ till Jordbruksverket när det gäller
långsiktig och strategisk planering av officiella djurhälsoinsatser. Rådet leds av
Jordbruksverket och medlemmar i rådet är olika branschföreträdare, t.ex. Svensk
Mjölk, Svensk Fågel, Svenska Ägg, Fiskhälsan, Svenska Hästavelsförbundet,
Lantbrukarnas Riksförbund och Svenska Djurhälsovården. Myndigheterna
representeras av SVA och länsstyrelserna. Sveriges lantbruksuniversitet och
Distriktsveterinärerna ingår också i rådet. Smittskyddsrådet informerar bl.a. om
sjukdomssituationen i landet, i omvärlden och om aktuella frågor samt diskuterar
smittskyddsförebyggande åtgärder och indikatorer för djurhälsa. 370

12.9.1

Förmågebedömning baserad på risk- och
sårbarhetsanalys

Försörjningen av livsmedel och dricksvatten måste alltid upprätthållas på en hög
nivå. Strukturen inom livsmedels- och dricksvattenområdet är komplext och
innefattar cirka 80 000 primärproducenter och mer än 70 000 livsmedelsföretag,
över 2 000 dricksvattenanläggningar och en omfattande infrastruktur. 371 SJV har
i sin risk- och sårbarhetsanalys identifierat följande hot, risker och sårbarheter: 372
-

allvarliga djursjukdomar, foder, växtskadegörare/växtskydd, klimatförändringarnas påverkan på jordbruket, nedfall/spridning av radioaktiva
ämnen, antagonistiska hot (avsiktlig spridning av radioaktiva ämnen),
bio/agro-terrorism, interna resurser, beroende av el och tele,
informationssäkerhet och brand i verkets lokaler.

Angående antagonistiska hot och bio/agroterrorism skriver myndigheten: 373
-

att EU:s handlingsplan för CBRNE har lett till kunskapsuppbyggnad
inom området bioterrorism. SJV identifierar och definierar även de
förmågor som uppkommer om en händelse är antagonistisk. Själva
hanteringen av agens anses samma som om händelsen inträffat naturligt.

369

Ibid., s. 8.
Ibid., s. 15.
371
SLV (2010) Risk- och sårbarhetsanalys samt förmågebedömning inom Livsmedelsverkets
ansvarsområde – Redovisning november 2010, dnr 1250/2010, 2010-11-12, Statens
livsmedelsverk.
372
SJV (2011) Risk- och sårbarhetsanalys 2011, Risk och sårbarhetsanalys enligt förordning
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, Författare: Ingrid Lindberg, Statens
jordbruksverk.
373
Ibid., s.51.
370
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12.10 Socialstyrelsen
Socialstyrelsen (SoS) är förvaltningsmyndighet för hälso- och sjukvård och
annan medicinsk verksamhet bl.a. tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst,
stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och
missbruk. 374 SoS har ett samlat ansvar för att expertis utvecklas och upprätthålls
samt att kunskap sprids om katastrofmedicin, och inom styrelsens verksamhetsområde, krisberedskap. SoS expertis inom dessa områden ska stå till samhällets
förfogande vid kriser och katastrofer. SoS har också medicinska expertgrupper
som ger råd vid R och C händelser.
Socialstyrelsen ska bl.a.
•

medverka i totalförsvaret och i krisberedskap i enlighet med
förordningen om krisberedskap och höjd beredskap 375 samt samordna
och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens,
hälsoskyddets, smittskyddets och socialtjänstens beredskap,

•

samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå,

•

samordna en beredskap mot allvarliga internationella hälsohot mot
människors hälsa, 376

•

fullgöra de uppgifter som ska utföras av en behörig hälsomyndighet
avseende nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av
smittsamma sjukdomar i gemenskapen, 377

•

fullgöra de uppgifter som ska utföras av behörigt organ för det
europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar 378
och

•

samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och
sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap, för att upprätthålla en

374

Förordning (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen, utfärdad 2009-11-26, ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1578, Socialdepartementet.
375
Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, Försvarsdepartementet.
376
Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, SFS nr: 2006:1570,
Socialdepartementet, Utfärdad: 2006-12-21, Ändrad: t.o.m. SFS 2009:519.
377
Europaparlamentets och Rådets (1998) ”beslut om att bilda ett nätverk för epidemiologisk
övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen”, Doc. nr 2119/98/EG, 24
september.
378
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 ”om inrättande
av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar” (EUT L 142, 30.4.2004, s.
1).
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katastrofmedicinsk beredskap och inför allvarliga utbrott av smittsamma
sjukdomar. 379
SoS har det övergripande ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma
sjukdomar. Smittskyddslagen lägger huvudansvaret på tre myndigheter: SoS,
SMI och smittskyddsenheterna i landstingen. I varje landsting ska det finnas en
smittskyddsläkare med ansvar att genomföra de uppgifter som beskrivs i
smittskyddslagen. 380 Myndigheten samordnar skyddet på nationell nivå genom
dialog med andra aktörer i syfte att utveckla strategier för hur smittskyddet kan
förbättras utifrån nya rön och erfarenheter. 381 SoS kan i samverkan med
Smittskyddsinstitutet vid B-händelser (biologiska) använda sig av Centrala
fältepidemiologiska gruppen (CFG) som ligger under SMI. Utöver CFG finns
mikrobiologisk expertis vid Smittskyddsinstitutet, Statens veterinärmedicinska
anstalt och FOI. Experter inom smittskyddsområdet finns också vid
Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd och smittskydd, liksom landstingens
smittskyddsenheter. 382
Omvärldsbevakning och analys bedrivs för att skapa beslutsstöd och god
beredskap för smittskyddsåtgärder, och mediekontakter. Resultaten från
omvärldsbevakningen förmedlas två gånger per vecka via e-post till landstingens
smittskyddsenheter samt till andra statliga myndigheter och Regeringskansliet. I
samtliga landsting ingår omvärldsbevakning i uppgiften för TiB och för
pressjour. 383
Myndigheter, landsting och kommuner är skyldiga att omedelbart informera när
misstanke finns eller om man har konstaterat en händelse som kan innebära ett
internationellt hot mot människors hälsa. Bakgrunden är det Internationella
hälsoreglementet (IHR) som antogs 2005 inom Världshälsoorganisationen
(WHO). Syftet med IHR är att skydda människors hälsa mot internationella hot
bl.a. vissa sjukdomar SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), Smittkoppor,
Pest etc. men även övriga händelser som misstänks utgöra ett hot mot
människors hälsa. 384 SoS är nationell kontaktpunkt (National IHR Focal Point,
NFP) med sin TiB för IHR. Den är ett komplement till existerande lagstiftning
enligt smittskyddslagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, epizootilagen,
zoonoslagen och arbetsmiljölagen m.m. Det som ska rapporteras till SoS om en

379

Förordning (2010:605) om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för
Socialstyrelsen, SFS 2010:605; och Förordning (2011:1148) om ändring i förordningen
(2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen; utfärdad den 24 november 2011,
Socialdepartementet.
380
SoS (2011) Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2011, Artikelnr 2011-11-29,
Socialstyrelsen, s. 13.
381
Ibid., s. 13.
382
Ibid., s. 30.
383
Ibid., s. 32.
384
Lag 2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
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händelse uppstår ska bl.a. innehålla, information om smittämne eller annat ämne
som händelsen gäller, risk för spridning och vilka myndigheter övriga aktörer
som har kontaktats. 385
Enligt regleringsbrevet för 2012 ska SoS revidera den nationella pandemiplanen
utifrån erfarenheterna från utvärderingen av den nya influensan A (H1N1)
2009. 386 Pandemigruppen bildades 2005 387 som ett led i samordning av
smittskyddet på nationell nivå. 388 Uppgifterna för gruppen är bl.a. att stödja SoS
vid en pandemi med: samordningen av åtgärderna för att bekämpa pandemin
mellan olika myndigheter, landsting och kommuner och utbyte av information
om deltagande myndigheters aktiviteter och aktiviteternas effekter under
pandemin och stämma av dessa mot de planer som myndigheterna upprättat. SoS
leder gruppen och myndighetschefer (eller deras ersättare) från SMI,
Arbetsmiljöverket (AV), Läkemedelsverket (LMV), MSB och Sveriges
Kommuner och Landsting deltar. När det inte finns något pandemihot möts
gruppen en till två gånger per år och fungerar då som ett samverkansforum. Vid
hotande pandemi kan fler myndigheter ingå som RPS, FM och SJV.
Socialstyrelsen ska också ta fram en nationell plan för utbrott av smittsamma
sjukdomar för att förbättra förutsättningarna för koordinerade beslut vid ett
utbrott av smittsam sjukdom. 389
Socialstyrelsen har inrättat sex kunskapscentra (Kc) inom det medicinska fältet.
De ska tillgodose nationella behov att utveckla, bevaka och samordna kunskap
för samhällets beredskap att hantera kriser och katastrofer. Syftet med
kunskapscentra är att säkerställa forskning och utveckling inom de olika
kunskapsområdena så att krisberedskapsplaneringen kan grundas på kunskap och
erfarenhet samt att långsiktigt säkerställa tillgång till experter med kompetens
inom berörda områden. Kunskapscentras uppgifter är att genomföra
omvärldsanalys, vara Socialstyrelsens expertorgan, genomföra utredning och

385

SoS (2011) Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2011, Artikelnr 2011-11-29,
Socialstyrelsen, s. 32.
386
SoS, MSB (2011) Influensa A(H1N1) 2009, utvärdering av förberedelser och hantering av
pandemin, Socialstyrelsen, Rapport 2011-3-3; och (2008) Pandemier – Hantering av hot mot
människors hälsa, Riksrevisionen, 2008:1.
387
SoS (2007) Beredskapsplanering för en pandemisk influensa, Nationella insatser, Reviderad
februari 2007, Socialstyrelsen.
388
Socialstyrelsen har ansvaret för den nationella samordningen av smittskyddet enligt
Smittskyddslagen 2004:168: ”7 § Socialstyrelsen ansvarar för samordning av smittskyddet på
nationell nivå och skall ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd.
Socialstyrelsen skall följa och vidareutveckla smittskyddet”, på Internet:
http://www.notisum.se/index2.asp?iParentMenuID=236&iMenuID=314&iMiddleID=285&top=2
&sTemplate=/template/sok.asp?DokTyp=1 (hämtad 2011-07-07)
389
Socialdepartementet (2012) Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Socialstyrelsen, 201112-20, S2011/11229/VS.

96

FOI-R--3536--SE

uppdrag (även operativa), bedriva vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete samt medverka i utbildningar och övningar. 390
MSB har med SoS och RPS byggt upp en gemensam stödstyrka som med kort
varsel kan sändas utomlands för att bistå med bland annat hälso- och
sjukvårdsinsatser. Stödstyrkan är bemannad med medicinska experter och hälsooch sjukvårdspersonal från sex landsting. 391
Det finns ett förslag från EU-kommissionen där det ställs krav på
medlemsstaterna att samordna sina åtgärder för att utveckla, förstärka och
vidmakthålla sin förmåga i fråga om övervakning av, tidig varning för,
bedömning av och insatser vid allvarliga gränsöverskridande hot mot människors
hälsa. Förslaget ska tillgodose att det finns former för en koordinering av
riskvärdering och en riskhantering av allvarliga gränsöverskridande kemiska,
biologiska och miljömässiga hälsohot. 392 SoS hade ännu inte under hösten 2012
tagit ställning i frågan.

12.10.1 Förmågebedömning baserad på risk- och
sårbarhetsanalys
Socialstyrelsen har i sin risk- och sårbarhetsanalys 2011 393 identifierat 12 olika
hot och risker som analyserats. Ett av dessa var antagonistiska hot där SoS pekar
på att terrorism kan yttra sig på en mängd olika sätt och kan resultera i flera av de
12 hot och risker som tas upp. Exempel ges på attentat mot kollektivtrafiken eller
kontaminering av dricksvattenresurser (kan medföra allvarliga konsekvenser för
samhället). I ettårsperspektiv anges att terroristhandling, smitta, sabotage och
desinformation kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället. Att
orsaken till en inträffad händelse är antagonistisk kan ställa särskilda krav på
hanteringen av händelsen och på samverkan mellan de aktörer som är
involverade i den.

390

Folke Hansson och Göran Hägnemark (2011) Socialstyrelsens kunskapscentra för krisberedskap
inom hälso- och sjukvård, Några alternativa huvudmannaskap, Swedeval Utvärdering, Rapport
2011-04-15.
391
SoS (2011) Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2011, Artikelnr 2011-11-29,
Socialstyrelsen, s. 32.
392
European Commission (2011) “Commission Staff Working Paper Impact Assessment
Accompanying the document Decision of the European Parliament and of the Council on serious
cross-border threats to health”, Brussels, 8.12.2011, SEC(2011) 1519 final, COM(2011) 866 final;
och European Commission (2011) “Commission Staff Working Paper Executive Summary of the
Impact Assessment Accompanying the document Decision of the European Parliament and of the
Council on serious cross-border threats to health”, Brussels, 8.12.2011, SEC(2011) 1520 final,
{COM(2011) 866 final}.
393
SoS (2011) Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2011, Artikelnr 2011-11-29,
Socialstyrelsen.
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En allvarlig smitta, såsom pandemi eller epidemi, innebär en stor belastning på
hälso- och sjukvården där kapaciteten vid landets infektionskliniker kan behöva
utökas. Omfattande sjukdomsutbrott kan leda till att det hastigt och oväntat
uppstår situationer som kräver snabba beslut och ett ökat behov av koordinering,
såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det bör också påpekas att
åtgärder för att hantera en sjukdomssituation, till exempel massvaccinering eller
isolering och karantänsåtgärder, tar lång tid att förbereda och genomföra.
Ytterligare en viktig aspekt av en allvarlig smitta är att personal inom sjukvården
och socialtjänsten själva drabbas, vilket medför personalbrist och minskad
kapacitet inom alla former av vård och omsorg. Det ökade antalet patienter kan
också leda till en brist på förbrukningsmaterial, vårdutrustning och läkemedel.
Allvarlig smitta, antagonistiska hot, olycka med farliga ämnen kan medföra
mycket allvarliga konsekvenser för samhället medan kontaminering av
dricksvattenresurser kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället. 394

394

Ibid., s. 21-22 och 26.
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12.11 Statens livsmedelsverk
Statens livsmedelsverk (SLV) är central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor under Landsbygdsdepartementet. 395 SLV arbetar för säkra
livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. 396 Myndigheten
ska bl.a.
•

verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,

•

leda och samordna livsmedelskontrollen,

•

bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt utföra analyser,
utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på
livsmedelsområdet,

•

vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde, och

•

informera konsumenter, företag och andra intressenter i
livsmedelskedjan om gällande regelverk, kostråd och andra viktiga
förhållanden på livsmedelsområdet.

SLV ansvarar för att samordna dricksvattenfrågor nationellt och är ett nationellt
referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde. Det gäller särskilt bl.a.
anpassning till klimatförändringar och kris- och beredskapsplanering i leden efter
primärproduktionen. SLV får enligt livsmedelsförordningen 397 meddela
föreskrifter om försiktighetsmått i syfte att förebygga och avhjälpa
skadeverkningarna av sabotage eller annan skadegörelse som kan påverka
Sveriges livsmedelsförsörjning. SLV:s föreskrifter omfattar endast livsmedlet
dricksvatten och de är målinriktade och innehåller inte några detaljerade krav. 398
Föreskrifterna omfattar endast de vattenverk och distributionsanläggningar som
försörjer fler än 2 000 personer, beräknat som årsmedelvärde. Antalet vattenverk
som berörs av föreskrifterna är uppskattningsvis cirka 500 stycken och dessa
försörjer cirka 6 miljoner invånare, eller två tredjedelar av Sveriges befolkning.
Föreskrifterna ställer krav på att de som bedriver verksamhet vid större
kommunalägda vattenverk och distributionsanläggningar ska skydda dricksvattenkvaliteten genom att: 399

395

Landsbygdsdepartementet (2011) Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
Livsmedelsverket, Dok. L2011/3356 (delvis), 2011-12-22.
396
Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket, Utfärdad: 2009-12-03, ändring
införd: t.o.m. SFS 2011:1229, Landsbygdsdepartementet.
397
Livsmedelsförordning (2006:813), SFS nr: 2006:813, Landsbygdsdepartementet, Utfärdad: 200606-08, Ändrad: t.o.m. SFS 2011:1061.
398
SLV (2012) Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot
sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar, Fastställd: 2012-02-17,
Statens livsmedelsverk, s. 4.
399
Ibid., s. 4.
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•

vidta åtgärder så att obehöriga personer inte kan bereda sig tillträde till
vattenverk, reservoarer och liknande anläggningar,

•

vidta åtgärder så att övriga delar av distributionsanläggningarna skyddas
mot obehörig åtkomst,

•

vidta åtgärder för att system för drift och övervakning av
dricksvattenproduktionen, liksom handlingar som är av betydelse för
dessa funktioner, skyddas mot obehörig åtkomst, och

•

upprätta handlingsplaner för hur sabotage och annan skadegörelse kan
upptäckas och avhjälpas.

SLV ansvarar för vissa uppgifter som avser jordbruksprodukter och livsmedel i
enlighet med vad som anges i förordningen om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. 400 SLV ska utföra de
uppgifter som en medlemsstat har och ska inom sitt verksamhetsområde bistå
Jordbruksverket med underlag till allmänna beredskapsplaner för foder och
livsmedel enligt EG förordning. 401 SLV är nationell kontaktmyndighet till
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (European Food Safety Agency,
EFSA) och samordnar andra svenska myndigheters i kontakter. SLV får utföra:
•

laborativa undersökningar inom sitt verksamhetsområde på uppdrag av
enskilda,

•

uppdrag åt myndigheter vad avser livsmedel och foder, och

•

analyser, utveckla metoder samt bedöma risker inom livsmedelsområdet.

Den nationella lagstiftningen baserar sig i huvudsak på EU:s lagstiftning. Hit hör
livsmedelslagen, 402 livsmedelsförordningen, 403 förordning om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel 404 samt ett antal föreskrifter från SLV.
Livsmedelsvekets omvärldsanalys ska stödja eller ge underlag till viktiga
beslutsprocesser som verkets strategiska planering, risk- och sårbarhetsanalyser
och förmågebedömning. 405 Mycket av kunskapen om matförgiftningar i Sverige
400

Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om ”offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd”.
402
livsmedelslagen (2006:804), Ändrad: t.o.m. SFS 2011:1061.
403
Livsmedelsförordning (2006:813), SFS nr: 2006:813, Landsbygdsdepartementet, Utfärdad: 200606-08, Ändrad: t.o.m. SFS 2011:1061.
404
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter, SFS nr: 2006:1166, Landsbygdsdepartementet, Utfärdad: 2006-11-02,
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1873.
405
SLV (2012) Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2012-2015, Del 3 - Samarbete och
ständiga förbättringar, Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens
veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt
401
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bygger på sammanställningar av kommunernas rapportering av utredda
matförgiftningar till SLV, kompletterade med uppgifter från Smittskyddsinstitutet om anmälningar enligt smittskyddslagen och större utredningar.
Livsmedelsverket rapporterar också uppgifter om utbrott vidare till EFSA.
Rapportering från kommunerna görs i ett webbaserat rapporteringssystem. 406
Det har utarbetats en flerårig kontrollplan för livsmedelskedjan med strategiska
mål och prioriteringar för den offentliga kontrollen för perioden 2012–2015
Planen omfattar livsmedel, foder och animaliska biprodukter, djurhälsa och
djurskydd samt kontroll av skadegörare på växter och växtprodukter. 407
SLV har gjort en del arbete när det gäller antagonistiska händelser och sabotage
speciellt avseende dricksvattenområdet. 408 SLV har sedan 2006 föreskrivningsrätt för att förhindra sabotage mot dricksvatten och egentligen mot hela
livsmedelskedjan. Det är bara mot dricksvatten försörjningen som man arbetat
under de senaste åren bl.a. tagit fram en säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter. 409 SLV har också en säkerhetshandbok för livsmedelsföretag. 410
SLV ingår i VAB Arbetsgruppen för dricksvatten och beredskap vilken fungerar
som en tvärgrupp inom krishanteringssystemet och ingår i Nationellt nätverk för
dricksvatten. Gruppen ska driva prioriterade frågor för att säkerställa Sveriges
framtida dricksvattenförsörjning. VAB hanterar alla beredskapsfrågor inklusive
sabotage och skadegörelse. Medverkande är FOI, FM, SLV, MSB, SGU, SMHI,
SoS, SÄPO, Svenskt Vatten, Norrvatten, Uppsala Vatten och Länsstyrelser. 411
SLV ansvarar för den nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) vilken kan ge
stöd till kommuner och regioner som drabbats av akuta problem eller löper
överhängande risk att drabbas av problem med dricksvattenförsörjningen.
Generalläkaren, Statens livsmedelsverk, s. 28; och Livsmedelsverket (2011) Risk- och
sårbarhetsanalys 2011, Enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt
förmågebedömning enligt beslut från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
406
SLV (2012) Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2012-2015, Del 3 - Samarbete och
ständiga förbättringar, Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens
veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt
Generalläkaren, Statens livsmedelsverk, s. 9.
407
Ibid.
408
SLV (2008) Beredskapsplanering för dricksvatten, Livsmedelsverket, ISBN 91 7714 173 3; SLV
(2008) Krishantering för dricksvatten, Livsmedelsverket, ISBN 91 7714 174 1; och SLV (2007)
Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning, Livsmedelsverket, ISBN 91 7714 185 7.
409
Svenskt Vatten (2012) Säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter, Livsmedelsverket,
Svenskt Vatten; och Svenskt Vatten (2012) Råd och riktlinjer för ansvariga inom
dricksvattenproduktion, Svenskt Vatten; och Svenskt Vatten (2012) Råd och riktlinjer för
ansvariga inom dricksvattenproduktion, Svenskt Vatten.
410
SLV (2007) Säkerhetshandbok för Livsmedelsföretag, Livsmedelsverket, ISBN 91 7714 184 9;
och Livsmedelsverket (2009) Hur säkert är ditt företag? Arbetshäfte för säkerhetsarbete, ISBN 91
7714 195 4, Statens livsmedelsverk.
411
SOFÄ (2012) Forskning och utveckling inom samverkansområdet Farliga ämnen,
Möteskompendium med avsiktlig spridning av farliga ämnen, Uppsala, 24-25 januari, 2012, s. 25.
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Gruppen består av 22 personer från dricksvattenproduktion, miljöskydd,
laboratorieverksamhet och räddningstjänst. Medlemmarna finns fördelade över
hela landet. VAKA ger expertstöd, bidrar till arbetet med lägesanalys, stöd i
prioriteringar och för framtagande av alternativa handlingsplaner och kan låna ut
utrustning för nödvattenförsörjning lånas. 412

12.11.1 Förmågebedömning baserad på risk- och
sårbarhetsanalys
Livsmedelsverkets risk- och sårbarhetsanalys 2011 redovisade 13 identifierade
hot, risker och sårbarheter samt kritiska beroenden inom sitt ansvarsområde:
livsmedel och dricksvatten. IT- och informationssäkerhet, bedrägerier och
oredlighet inom livsmedelskedjan, antagonistisk verksamhet (sabotage och/eller
terror) och politiska och ekonomiska hot är områden som främst berör
antagonistiska hot. SLV skriver att antagonistiska hot förekommer fortlöpande
och för att bedöma trovärdigheten i hoten krävs att Livsmedelsverket har tillgång
till expertstöd. 413 SLV anger att: Internationella utvärderingar förutspår en
ökning av kemiska attacker via livsmedel 414 och WHO har uttryckt oro för att
CBRN-attacker är en reell risk där livsmedel kan användas som bärare. 415
Inom dricksvattenområdet anges att det finns en stor okunskap om hur
huvudmannen ska agera vid intrång eller åverkan. 416 Avseende IT- och
informationssäkerheten tas flera olika typer av riktade hot mot IT-systemen upp.
Bedrägerier och oredlighet inom livsmedelskedjan nämns som exempel på
brottslig verksamhet, ofta med ekonomiska intressen som grund. I rapporten
skrivs att den svarta marknaden för livsmedel kan utgöra en spridningsväg för
CBRN-agens. Förmågan att hantera antagonistiska hot förstärks successivt
genom att Livsmedelsverket har anpassat och vidareutvecklat USA:s metod för
bioterrorism risk assessment. 417 SLV ser ett stort behov av att utveckla förmågan
att hantera CBRN-händelser, där analyskedjan ska kopplas till ett forensiskt
synsätt. 418

412

SLV (2012) Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2012-2015, Del 3 - Samarbete och
ständiga förbättringar, Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens
veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt
Generalläkaren, Statens livsmedelsverk, s. 33.
413
SLV (2011) Livsmedelsverkets Risk- och sårbarhetsanalys 2011, 2011-11-14, s. 33
414
Hamid Mohtadi och Antu Panini Murshid (2009) “Risk Analysis of Chemical, Biological, or
Radionuclear Threats: Implications for Food Security”, Risk analysis, Vol. 29(9), pp 1317-1335.
415
SLV (2011) Livsmedelsverkets Risk- och sårbarhetsanalys 2011, 2011-11-14, s. 34.
416
Ibid., s. 35.
417
Ibid., s. 82.
418
Ibid., s. 85
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12.12 Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en myndighet under Landsbygdsdepartementet med uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och
serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors
hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap
och rådgivning. 419 En av Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) viktigaste
funktioner är att upprätthålla beredskap mot utbrott av smittsamma sjukdomar
hos djur och säkert kunna ställa rätt diagnos och ge expertråd om hur utbrott ska
bekämpas. SVA har ansvar för riskvärdering medan Jordbruksverket ansvarar för
hantering när det gäller djursjukdomar. Den forskning som utförs ger en
kunskapsbas för att förbättra och utveckla nya och effektivare metoder för
diagnostik och sjukdomsbekämpning och en bättre förståelse av mekanismerna
av förekomst och spridning av sjukdomar. 420
Centrala områden för SVA är epizootier, zoonoser, och antibiotikaresistens. På
SVA finns en statsepizootolog och ett zoonoscenter. Epizootier är allvarliga
smittsamma djursjukdomar och zoonoser är allvarliga sjukdomar som kan smitta
mellan djur och människor. På SVA finns dygnet runt en jourhavande
epizootolog (Tjänsteman i beredskap) som veterinärer kan kontakta om de
misstänker allvarlig smittsam sjukdom. 421 SVA är enligt epizootiförordningen
skyldig att i samråd med Jordbruksverket upprätta beredskapsplan för de
sjukdomar som omfattas av epizootilagen. 422 SVA ska i första hand utföra de
undersökningar och utredningar som Statens jordbruksverk begär. SVA ska
bl.a. 423
•

utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers, uppkomst,
orsak och spridningssätt samt medverka i förebyggandet och
bekämpandet av dessa sjukdomar,

•

upprätthålla en effektiv vaccinberedskap
djursjukdomar inklusive zoonoser,

419

avseende

smittsamma

Landsbygdsdepartementet (2012) Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens
veterinärmedicinska anstalt, L2011/3356 delvis, 2011-12-22; och Landsbygdsdepartementet
(2009) Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt, utfärdad
2009-11-26, ändring införd t.o.m. SFS 2010:1489.
420
SVA hemsida, på Internet: http://www.sva.se/sv/Mer-om-SVA1/SVAs-verksamhet/ (hämtad
2012-09-15)
421
Ibid.
422
SVA (2011) SVA:s risk- och sårbarhetsanalys 2011, 2011-11-15, Dnr. SVA 2011/226, s. 3-5;
Epizootiförordning (1999:659) SFS nr: 1999:659, Landsbygdsdepartementet, Utfärdad: 1999-0610, Ändrad: t.o.m. SFS 2007:483; och Fakta om epizootisjukdomar återfinns på webbplatsen,
www.epiwebb.se.
423
Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt, utfärdad 200911-26, ändring införd t.o.m. SFS 2010:1489, Landsbygdsdepartementet.
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•

vara nationellt veterinärmedicinskt laboratorium,

•

utföra
diagnostik
av
zoonoser,
epizootiska
och
övriga
anmälningspliktiga sjukdomar hos djur inklusive diagnostik som
föreskrivs i EU:s regelverk,

•

vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde,

•

utreda spridning av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder samt
arbeta förebyggande med fodersäkerhet,

•

utföra diagnostik av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder,

•

bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde,

•

följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos domesticerade
och vilda djur,

•

följa och analysera utvecklingen av resistens mot antibiotika och andra
antimikrobiella medel bland mikroorganismer hos djur och i livsmedel,
samt

•

verka för en rationell användning av antibiotika till djur.

Det finns en samrådsgrupp, Viltsjukdomsrådet, som består av representanter från
Naturvårdsverket (SNV) och SVA för informationsutbyte och diskussioner
rörande: sjukdomsläget bland vilda djur, aktiviteter inom SVA:s
Viltsjukdomsövervakningsprogram och behov av särskilda utredningsinsatser av
akuta sjukdomshändelser. 424

424

SLV (2011) Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2012-2015, Del 3 - Samarbete och
ständiga förbättringar, Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens
veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt
Generalläkaren, Statens livsmedelsverk, s. 9.
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12.12.1 Förmågebedömning baserad på risk- och
sårbarhetsanalys
Identifierade och värderade hot, risker och sårbarheter, kritiska beroenden samt
förmågebedömning inom SVA:s ansvarsområden var 2011 epizootier/zoonoser
och andra allvarliga smitthot (bl.a. Avian influenza, Bluetongue, svinpest,
mjältbrand, mul- och klövsjuka och New Castle Disease m.fl.), antibiotikaresistens, fodersäkerhet, biosäkerhet, diagnostik, vaccinberedskap, informationssäkerhet, antagonistiska hot/bioterrorism och klimathot (speciellt förändrad
spridning av vektorburna infektionssjukdomar). 425 Vid riskidentifiering bedöms
vatten som smittkälla som mycket sannolik risk och som kan resultera i mycket
allvarliga konsekvenser medan mul- och klövsjuka bedöms som liten sannolikhet
för utbrott men sådana kan orsaka katastrofala konsekvenser. 426
Fodersäkerhet pekas ut som ett riskområde. Foder är grunden för produktion av
animaliska livsmedel och därmed en viktig del i livsmedelskedjan. Välkända
livsmedelsskandaler, bl.a. Bovin spongiform encefalopati 427 (BSE)-krisen på
1990-talet och dioxin i Belgien 1999 med flera, som inträffat i Europa de senaste
10-15 åren har alla sitt ursprung i kontaminerat foder. Man kan urskilja två
huvudgrupper av foderkontaminanter, smittämnen och kemiska föroreningar
(inklusive biologiskt producerade toxiner). Sannolikheten för smittat foder
bedöms som liten men kan resultera i allvarliga konsekvenser. 428
En av de allvarligaste riskerna inom området biosäkerhet vid SVA är att det av
någon anledning skulle ske ett oavsiktligt utsläpp av något allvarligt smittsamt
ämne till omgivningen som t.ex. skulle orsaka ett utbrott av en allvarlig sjukdom
hos djur eller människa, eller kontaminera miljön. Sannolikheten för att detta
skulle inträffa är under normala omständigheter mycket liten. Skulle detta ändå
inträffa (genom sabotage eller olycka) kan det innebära allvarliga eller mycket
allvarliga konsekvenser för samhället, både ur smittsynpunkt och ekonomisk

425

SVA (2011) SVA:s risk- och sårbarhetsanalys 2011, 2011-11-15, Dnr. SVA 2011/226; och SoS
(2011) Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat, redovisning av ett myndighetsgemensamt
regeringsuppdrag, SVA, SMI och SoS, Artikelnr 2011-4-1, Statens Veterinärmedicinska Anstalt.
426
SVA (2011) SVA:s risk- och sårbarhetsanalys 2011, 2011-11-15, Dnr. SVA 2011/226, Statens
Veterinärmedicinska Anstalt, figur s. 13.
427
Bovin spongiform encefalopati (BSE) är en degenerativ hjärnsjukdom hos nötkreatur. Den är
överförbar och har dödlig utgång. Första gången den så kallade "galna ko-sjukan" diagnostiserades
var i Storbritannien 1986. Den fick proportioner som en epidemi och blev till slut ett allvarligt hot
mot folkhälsan, när man upptäckte att det fanns en möjlig koppling mellan BSE och den mänskliga
varianten Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Denna sjukdom diagnostiserades första gången 1996.
428
SVA (2011) SVA:s risk- och sårbarhetsanalys 2011, 2011-11-15, Dnr. SVA 2011/226, Statens
veterinärmedicinska anstalt, s. 26.
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synpunkt. 429 Sannolikheten för att SVA utsätts för inbrott och stöld kan bedömas
som liten men konsekvenserna kan bli allvarliga. 430
SVA:s BSL3 (Biosafety level) 431 laboratorier för bakteriologisk diagnostik av
riskklass 3 mikroorganismer togs i bruk 1979 och har svårt att motsvara dagens
krav på säkerhet och kapacitet både rent tekniskt eller arbetsmiljömässigt. 432
Risker finns vid externa transporter av smittämnen. Ansvarsfrågan behöver ses
över eftersom flera parter kan vara berörda. Förmågan är bristfällig. 433 Förmågan
att förvara smittämnen med hög risk anses vara god men med vissa brister. 434
EU:s handlingsplan för CBRN innehåller flera åtgärder som är kopplade till
personal- och kunskapsuppbyggnad inom biosäkerhetsområdet, bl.a. Laboratory
biorisk management standards. 435
Aktörsbundna hot i livsmedelskedjan är ett område som måste beaktas och ett hot
som börjar få allt mer internationellt intresse är agroterrorism. Beredskap bör
byggas upp och anpassas för att kunna hantera aktörsrelaterade hot. Under senare
år har livsmedelskedjan hamnat i fokus för avsiktlig spridning av
sjukdomsframkallande ämnen. SVA delar in en bioterrorismhändelse i två
kategorier; öppen respektive dold attack. I en öppen attack upplyser
terroristen/brottslingen att denne tar ansvar för att det sjukdomsframkallande
ämnet har spridits med uppsåt. Alternativt upptäcks handlingen i samband med
att smittämnet sprids. Detta kommer att påverka hur och vilka myndigheter som
blir först involverade. 436 Det finns ett behov att stärka kunskapen för att kunna
förebygga och operativt hantera en händelse som berör avsiktlig smittspridning.
Framför allt måste samordningen mellan blåljusmyndigheter och myndigheter
som är involverade i smittbekämpning vara effektiv. Resultatet från SVA:s
bedömning av förmåga i samband med bioterrorismhändelser redovisas i en
sekretessbelagd bilaga. 437 När det gäller antagonistiska hot, biokriminalitet och
illegal handel är det svårt att bedöma risksituationen. SVA:s förmåga inom detta
område stärks successivt genom den kunskapsuppbyggnad som pågår genom
projektet AniBioThreat. 438

429

Ibid., s. 31.
Ibid., s. 31.
431
Enligt Arbetsmiljöverket AFS 2005:1 klassificeras mikroorganismer i 4 riskklasser där BSL 3,
Skyddsklass 3, för arbete med mikroorganismer som tillhör riskklass, 3 hög risk
432
SVA (2011) SVA:s risk- och sårbarhetsanalys 2011, 2011-11-15, Dnr. SVA 2011/226, Statens
veterinärmedicinska anstalt, s. 47.
433
Ibid., s. 35.
434
Ibid., s. 35.
435
Ibid., s. 31; och CEN (2008) Laboratory biorisk management standard, CWA 15793 (LBMS)
CEN Workshop Agreement, February 2008.
436
Ibid., s. 52.
437
Ibid., s. 54.
438
Ibid., s. 56.
430
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12.13 Smittskyddsinstitutet
Smittskyddsinstitutet (SMI) ska enligt instruktionen genom kunskapsuppbyggnad
och kunskapsspridning främja befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar
och bidra till att landets smittskydd fungerar effektivt. 439 SMI medverkar i EU:s
nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar
och sköter kontakter med det europeiska centrumet för förebyggande och
kontroll av sjukdomar (European Centre for Disease Control, ECDC). SMI
medverkar också i totalförsvaret och i krisberedskapen. 440 SMI:s
omvärldsbevakning följer händelseutvecklingen avseende sjukdomsutbrott och
annan viktig smittskyddsinformation, bevakar information från media, ProMed
(Program for Monitoring Emerging Diseases), WHO, EU, internationella
varningssystem, andra myndigheter och organisationer. 441 Vid större utbrott av
smittsamma sjukdomar har de lokala smittskyddsläkarna det operativa ansvaret,
medan Smittskyddsinstitutets uppgifter är en stödjande expertfunktion. Vid
utbrott som sträcker sig över mer än ett landsting får SMI, i kraft av sin
helhetsbild, en nationell koordinerande funktion. 442
Smittskyddsinstitutet ska särskilt: 443
•

följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar nationellt
och internationellt samt analysera konsekvenserna av denna utveckling
för samhället och den enskilde,

•

följa och analysera
vaccinationsprogram,

•

följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för
smittskyddet samt hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna
för smittskyddet i landet,

•

utvärdera effekterna av smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården
och andra samhällssektorer,

•

inom sitt verksamhetsområde ta initiativ till åtgärder som skyddar
befolkningen mot smittsamma sjukdomar i kris och under höjd
beredskap,

immunitetsläget

439

och

genomförandet

av

Socialdepartementet (2012) Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Smittskyddsinstitutet,
2011-12-20 S2011/11229/VS.
440
Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, SFS nr: 2006:942,
Försvarsdepartementet, Utfärdad: 2006-06-14, Ändrad: t.o.m. SFS 2012:586
441
SMI (2012) Risk- och sårbarhetsanalys för SMI - årliga redovisningen 2011, Dnr. 142/2011-1.1,
2011-11-15, Snittskyddsinstitutet, s. 16.
442
Ibid., s. 24.
443
Socialdepartementet (2012) Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Smittskyddsinstitutet,
2011-12-20 S2011/11229/VS.
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•

utföra mikrobiologiska laboratorieundersökningar som är av unik natur
eller som av andra skäl inte utförs av andra laboratorier, och

•

svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som
bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd.

Det är ett 60-tal anmälningspliktiga sjukdomar vilka bevakas enligt
smittskyddslagen. Anmälda sjukdomsfall registreras och analyseras tillsammans
med rapporter från mikrobiologiska laboratorier om smittämnen och
sjukdomsutbrott vilket ger SMI en bild av det epidemiologiska läget i landet.
SmiNet är ett nationellt system för elektronisk rapportering av anmälningar enligt
smittskyddslagen. 444
SMI organiserar den Centrala fältepidemiologiska gruppen, CFG vilken bildades
2002 och består av 26 läkare, veterinärer, sjuksköterskor och
hälsovårdsinspektörer med internationellt erfarenheter. Gruppen har använts vid
utbrott av SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 445 och fågelinfluensa.
Innan CFG bistår med expertstöd ska SMI informera Socialstyrelsen. CFG får
bistå med expertstöd vid katastrofer eller allvarliga utbrott av smittsamma
sjukdomar i andra länder och stödja svenska civila och militära internationella
krishanteringsinsatser. 446 CFG:s uppgift är att bistå myndigheter, landsting,
kommuner och organisationer med expertstöd:
1. vid konstaterade eller misstänkta utbrott av allvarliga smittsamma
sjukdomar, och
2. vid utvärdering av risker och behov av förebyggande åtgärder när det
gäller utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar.
SMI upprätthåller en dygnet runt beredskap för omhändertagande av
högsmittsamma provmaterial i riskklass 4 samt ”miljöprov” vid misstanke om
bioterroragens. SMI har också en nationell laboratoriekapacitet för att
omhänderta och analysera hittills okända, oklassificerade agens i BSL4laboratorium. SMI har sedan något år tillbaka avtal med de andra nordiska
länderna, samt Estland och Lettland, om att snabbt kunna ta om hand och

444

SMI (2012) Risk- och sårbarhetsanalys för SMI - årliga redovisningen 2011, Dnr. 142/2011-1.1,
2011-11-15, Snittskyddsinstitutet.
445
Svår akut respiratorisk sjukdom.
446
SMI (2012) Risk- och sårbarhetsanalys för SMI - årliga redovisningen 2011, Dnr. 142/2011-1.1,
2011-11-15, Snittskyddsinstitutet, s. 17; SMI (2011) Centralt utbrottsstöd - från fältepidemiologi
till nationellt kunskapsstöd, Smittskyddsinstitutet; och SOU (2009:55) Ett effektivare smittskydd,
Betänkande av Smittskyddsutredningen, Stockholm.
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analysera prov ur riskklass 4. 447 Smittskyddsinstitutet ska när det gäller högsmittsamma ämnen som utgör särskild fara för människors hälsa:
1. tillhandahålla ett säkerhetslaboratorium som uppfyller kriterierna för
högsta skyddsnivå enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket, 448
2. upprätthålla diagnostisk beredskap, inklusive jourverksamhet för att
kunna analysera prov med misstanke om allvarlig smitta,
3. utföra mikrobiologiska laboratorieundersökningar av högsmittsamma
ämnen,
4. bedriva omvärldsbevakning av högsmittsamma ämnen som utgör
särskild fara för människors hälsa, samt
5. upprätthålla förmåga att stödja andra myndigheter med kompetens inom
området. 449
Säkerhetslaboratoriet vid SMI ingår i flera laboratorienätverk. Nationellt ingår
SMI, tillsammans med FOI, SVA och SLV, i samverkansprojektet för att
förbättra den diagnostiska beredskapen Forum för beredskapsdiagnostik (FBD).
Dess långsiktiga mål är att skapa och förbättra förutsättningar för ett mer
effektivt utnyttjande av landets samlade kapacitet och kompetens för diagnostik
av biologiska riskklass 3 agens. 450 Under 2009 togs ett initiativ inom SOFÄ för
att bilda ett laboratorieresponsnätverk (LRN), som ska täcka in alla intressenter
inom CBRN-området och där SMI deltar. SMI deltar också i the Nordic
Biosafety Network (NBN).
Vid humansmitta sker samverkan med Socialstyrelsen och berörda smittskyddsläkare och laboratorier, vid zoonoser med SVA och vid misstanke om
bioterrorism med FOI och SÄPO. 451 För att säkerställa behovet av medicinsk
expertis på central nivå inom hälso- och sjukvårdsområdet hade SoS etablerat en
medicinsk expertgrupp inom B-området (B-MeG). 452
Den Nationella pandemigruppen (NPG) bildades av SoS 2005 och den träffas
minst en gång årligen och med uppgift att samordna åtgärder som planeras för att
bekämpa en pandemi och för att samordna myndigheternas information i en

447

Vad som ska inräknas i riskklass 4 stadgas i Arbetsmiljöverkets författningssamling 2005:1; och
SMI (2012) Risk- och sårbarhetsanalys för SMI - årliga redovisningen 2011, Dnr. 142/2011-1.1,
2011-11-15, Snittskyddsinstitutet, s. 8.
448
Arbetsmiljöförordning (1977:1166), SFS nr: 1977:1166, Arbetsmarknadsdepartementet,
Utfärdad: 1977-12-19, Omtryck: SFS 1992:1136, Ändrad: t.o.m. SFS 2011:528.
449
SFS 2011:1164 Förordning om ändring i förordningen (2010:604) med instruktion för
Smittskyddsinstitutet.
450
SMI (2012) Risk- och sårbarhetsanalys för SMI - årliga redovisningen 2011, Dnr. 142/2011-1.1,
2011-11-15, Snittskyddsinstitutet, s. 18.
451
Ibid., s. 9.
452
Ibid., s. 17.

109

FOI-R--3536--SE

pandemisituation. Kopplat till gruppen finns ett nätverk med informatörer och
informationschefer från de berörda myndigheterna: SoS, SMI, MSB,
Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 453

12.13.1 Förmågebedömning baserad på risk- och
sårbarhetsanalys
En avsiktlig spridning av CBRN-ämnen kan orsaka svåra påfrestningar på
samhället. 454 SMI:s biosäkerhetsförmåga har förstärkts genom att initiera ett
nordiskt nätverk och att forskning och utveckling inom biosäkerhetsområdet har
utökats. Enligt SMI är dagens övervakningssystem för infektionssjukdomar inom
sjukvården inte organiserade för att snabbt identifiera ovanliga händelser och den
svenska beredskapen är i detta fall mycket dålig. Det finns heller inte någon bra
uppfattning om ”vad som går på stan”. 455
SMI utgår från att beredskap för avsiktlig spridning av ett smittämne och
bioterrorism bygger på samma grundpelare som beredskap för naturligt
förekommande epidemier. 456 SMI:s säkerhetslaboratorium har ett förstärkt
skalskydd och brandskydd för högsta säkerhet. Stöld av smittämnen i riskklass 3
eller riskklass 4 från SMI:s säkerhetslaboratorium har inte inträffat. Det bedöms
som mycket osannolikt med tanke på det starka skalskyddet, sekretessen runt all
hantering av smittämnen och regelbunden inventering av mikroorganismer.
Redan ryktesspridning om en sådan stöld kan ge konsekvenser för samhället och
kan vara svår att stoppa. 457
Samverkansprojekt har initierats för att etablera analyskapacitet inom
vattenområdet i samarbete med SLV. Samarbete sker kring typning av
livsmedels- och vattenburna smittämnen med SVA och SLV. Sannolikheten för
att ett livsmedels- eller vattenburet utbrott sker är mycket hög men
konsekvenserna för samhället bedöms hamna på en lägre nivå. 458
Under hösten år 2001 spreds ett antal brev i USA som innehöll mjältbrandssporer
och som där orsakade fem dödsfall. Även i Sverige och till SMI kom
försändelser med misstanke om innehåll av mjältbrandssporer. Totalt
analyserades över 450 misstänkta prover på SMI 459 där de flesta var miljöprover

453

Ibid., s. 17.
Ibid., s. 23.
455
Ibid., s. 9-10.
456
Ibid., s. 13.
457
Ibid., s. 9-10.
458
Ibid., s. 13.
459
Av de 450 försändelserna så togs 132 emot av FOI NBC-skydd i Umeå där ett antal analyserades.
454
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och några få var kliniska prover. Sedan dess har ca tio misstänkta försändelser
per år analyserats på SMI:s BSL3-laboratorium, alltid med negativt resultat. 460
SMI har ingen förmåga att skydda sina lokaler mot väpnade angrepp av någon
typ. Lokalerna kan klassificeras som teknisk infrastruktur av nationell betydelse
och de har därför ett höggradigt skydd mot olika former av intrång som är helt
inriktat mot att hindra icke behöriga att komma in i lokalerna och där komma åt
farliga smittämnen. Att skydda lokalerna mot andra typer av angrepp måste göras
av polis och Försvarsmakten. 461 Detaljerad information om risker och sårbarheter
som inte bör komma till allmän kännedom har inte tagits med i SMI:s RSAredovisning.
Det kan även noteras att det har föreslagits en ny myndighet för folkhälsofrågor,
Institutet för folkhälsa, bildas den 1 januari 2014 genom att de verksamheter som
Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ansvarar för i dag
övergår till den nya myndigheten. Till myndigheten kommer att föras
Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och miljöhälsorapportering,
Socialstyrelsens uppgifter inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa av
Socialstyrelsens uppgifter som rör hälsoskydd. Syftet med sammanslagningen är
att förbättra förutsättningarna för ett effektivare och mer kunskapsbaserat arbete
inom folkhälsoområdet. Förslaget kommer att innebära att FHI och SMI
avvecklas och upphör den 31 december 2013. 462

460

SMI (2012) Risk- och sårbarhetsanalys för SMI - årliga redovisningen 2011, Dnr. 142/2011-1.1,
2011-11-15, Snittskyddsinstitutet.
461
Ibid.
462
Ds 2012:49, En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet, Utgiven:9 november
2012, Socialdepartementet.
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12.14 Inspektionen för strategiska produkter
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den statliga myndighet som
kontrollerar exporten av försvarsmateriel och produkter med dubbla
användningsområden, det vill säga sådana produkter som kan användas såväl i
civil verksamhet som för försvarsändamål. ISP är också nationell myndighet för
FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen 463 samt hanterar riktade
sanktioner gällande handel med vissa länder. 464 ISP:s verksamhet faller under
Utrikesdepartementet. 465 Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för exportkontroll
av produkter med specifik nukleär användning.
ISP är förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen om kontroll av
produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. 466 Produkter
med dubbla användningsområden används i civila sammanhang, men kan också
användas för att framställa massförstörelsevapen eller vapen på hög teknologisk
nivå. Exempel på sådana produkter är bland annat olika kemikalier, smittämnen
och högteknologiska verktygsmaskiner eller rör av speciallegeringar.
Lagstiftningen utgår från att handeln i de allra flesta fall ska tillåtas - endast i
undantagsfall ska tillstånd vägras. Detta sker när skälig misstanke finns om att
produkterna kan komma att utnyttjas för fel syften.
Den 15 juni 2012 trädde en ny produktlista gällande produkter med dubbla
användningsområden i kraft och listan återfinns som bilaga I till förordning (EU)
nr 388/2012. Genom den nya produktlistan införs de uppdateringar som gjorts
2009 och 2010 i kontrollistor inom de internationella exportkontrollregimerna
Wassenaar Arrangement (WA), Australia Group (AG) Nuclear Suppliers Group
(NSG) och Missile Technology Control Regime (MTCR). Inom EU sker
exportkontrollarbetet med frågor om PDA i arbetsgruppen Working Party on
Dual-Use Goods (WPDU). 467

463

Lag (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska
vapen; och Förordning (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om
förbud mot kemiska vapen m.m., SFS nr: 1997:121, Utrikesdepartementet, Utfärdad: 1997-04-03,
Ändrad: t.o.m. SFS 2005:1036.
464
UD (2011) Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för Strategiska Produkter,
UF2011/UD:NIS; och Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska
produkter, Svensk författningssamling 2010:1101.
465
ISP hemsida, på Internet: http://www.isp.se/sa/node.asp?node=398 (2012-10-20).
466
Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd; och Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden
och av tekniskt bistånd. Föreskrifter Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS
2000:25) om ansökan om exporttillstånd Omtryckt till och med TFS 2009:13. och Inspektionens
för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:26) om kontroll av kemiska prekursorer
(utgångsämnen) Ändrad till och med TFS 2008:10.
467
Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 (HUVUDFÖRORDNING) om
upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och
transitering av produkter med dubbla användningsområden inklusive bilaga med produktlista
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Enligt ISP:s regleringsbrev för 2012 ska ISP fortsatt utveckla kontakterna med
universitet och högskolor för att informera om riskerna med spridning av känslig
teknologi som möjliggör utveckling och tillverkning av massförstörelsevapen.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt akademiska forskarutbyten med länder där
sådan utveckling och tillverkning kan förekomma. 468 ISP har enligt förordning
ett råd för samverkan mellan myndigheter i icke-spridningsfrågor,
Samverkansrådet. Rådet ska verka för en effektiv myndighetssamordning när det
gäller åtgärder mot spridning av massförstörelsevapen. Rådet består av
generaldirektören och de andra ledamöter från samverkande myndigheter som
inspektionen utser. Generaldirektören leder rådets arbete. 469
ISP är också förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen om
krigsmateriel och ska pröva ansökningar om tillverkning, tillhandahållande,
utförsel och samarbeten med utlandet. 470 Riktlinjerna innehåller en rad
förutsättningar som bör vara uppfyllda och beskrivningar av situationer då export
bör medges. 471
ISP ska hantera riktade sanktioner enligt de förordningar om sanktioner som
beslutas av Europeiska gemenskapen, efter beslut av regeringen med anledning
av sådana förordningar eller enligt föreskrifter som regeringen beslutar med stöd
av lag om vissa internationella sanktioner. 472
Varje år besöker ISP företag och personer som har tillstånd att exportera till
andra länder. ISP kontrollerar att de följer lagar och regler. För att kontrollera
exporten måste flera länder arbeta tillsammans till exempel EU-länderna.

(Bilaga I utgick 14 juni 2012); Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1232/2011 av
den 16 november 2011 om tillägg till förordning (EU) nr 428/2009 (Information om de generella
EU-tillstånden EU002, EU003, EU004, EU005 och EU006) och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 388/2012 av den 19 april 2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr
428/2009 (Ny produktlista i bilaga I, gäller från och med 15 juni 2012).
468
ISP (2011) Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Inspektionen för Strategiska Produkter,
UF2011/UD:NIS.
469
Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter, Svensk
författningssamling 2010:1101.
470
Regeringens skrivelse (2012) Strategisk exportkontroll 2011 – krigsmateriel och produkter med
dubbla användningsområden, Skr 2011/12:114, 15 mars 2012; och Lag (1992:1300) om
krigsmateriel, SFS nr: 1992:1300, Utrikesdepartementet, Utfärdad: 1992-12-10, Omtryck: SFS
1997:689, Ändrad: t.o.m. SFS 2011:849.
471
Lagar och förordningar inklusive ändringar: Lag (1992:1300) om krigsmateriel, Förordning
(1992:1303) om krigsmateriel och Vapenlag (1996:67); och Europaparlamentets och Rådets
Förordning (EU) nr 388/2012 av den 19 april 2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr
428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling
och transitering av produkter med dubbla användningsområden, Europeiska unionens officiella
tidning, L 129/12, 16.5.2012.
472
Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner; utfärdad den 27 maj 2010,
SFS 2010:435.
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12.15 Branschorganisationen Plast- och
Kemiföretagen
Plast- & Kemiföretagen (P&K) är en branschorganisation för tillverkare och
leverantörer av kemikalier och plastprodukter i Sverige. Organisationen P&K
företräder medlemmarna i kontakt med myndigheter, departement och politiker.
Medlemmarna, cirka 220 företag, finns inom traditionell kemiindustri och
plastbearbetande industri, men även raffinaderier, företag som framställer
metaller, läkemedel, cement, gummi, stenull, socker, fett, ferrolegeringar,
konstglas och pyroteknik. 473 Ungefär lika många kemiföretag är inte medlemmar
i denna branschorganisation.
Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska
orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Vid dessa anläggningar krävs
en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för
räddningsinsats. Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra
nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. Beredskapen
vid anläggningen och i kommunen syftar till att kunna utföra effektiva
räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten, s.k.
Sevesoverksamheter. För att förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin
och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade
Sevesodirektivet.
Under år 1999 infördes i Sverige EU:s direktiv 96/82/EG om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen
ingår (Seveso II-direktivet). 474 Sverige har också genomfört konventionen om
gränsöverskridande effekter av industriolyckor samt ILO-konventionen om
förebyggande av storolyckor. Sevesolagen gäller parallellt med till exempel
lagen om brandfarliga och explosiva varor men undantar arbetsmiljöområdet. På
arbetsmiljöområdet gäller i stället arbetsmiljölagen. Samma undantag för
arbetsmiljöområdet finns i miljöbalken. Seveso III direktivet är beslutat och ska
vara genomfört i svensk lagstiftning senast den 31 maj 2015 och tillämpas från
den 1 juni 2015.
Under 2011 har MSB med Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket skapat en
plattform mellan privata och offentliga aktörer för att dela information. MSB har
2011 utfört tillsyn och tillsynsvägledning med avsikten att följa upp, granska och
utvärdera tillsynsområdet kopplat till lagen om åtgärder för att förebygga och

473

Plast och Kemiföretagens hemsida, på Internet: http://www.plastkemiforetagen.se/sakerhet-halsamiljo/lagstiftning/Pages/default.aspx (2012-10-01).
474
Lagen(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor och Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna
av allvarliga kemikalieolyckor; och olycka i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som
förorenade 25 km² mark och förgiftade ett stort antal människor.
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begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Sammanlagt har sex tillsyns
och vägledningsbesök genomförts. Två olyckor har föranlett vidare rapportering
till Europeiska kommissionen. 475
Ansvaret för operativ tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesoreglerna
och annan närliggande lagstiftning är uppdelat på olika myndigheter på såväl
central som regional och lokal nivå. De operativa myndigheterna är
länsstyrelserna, kommunerna, Arbetsmiljöinspektionerna, MSB och polisen.
Ansvaret för berörda myndigheter är följande:
-

MSB ska bland annat bevaka riskutvecklingen och verka för att åtgärder
vidtas. De är central tillsynsmyndighet och tillstånds-, tillsyns- och
föreskrivande myndighet.

-

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet enligt arbetstids- och
arbetsmiljölagen. De utfärdar tillämpningsföreskrifter och allmänna råd.

-

Naturvårdsverket är central myndighet för frågor om miljövård. De är en
av de centrala tillsynsvägledande myndigheterna vad gäller miljöbalken
och förordningar som är kopplade till denna lag.

-

Länsstyrelserna och kommunerna utövar den operativa tillsynen över
miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. För ett stort antal
tillståndspliktiga verksamheter är tillsynsansvaret delat mellan
kommunerna och länsstyrelserna. Detta är ett resultat av att ansvaret för
miljöbalkstillsynen av en verksamhet i ett stort antal fall har överlåtits
till kommunerna, medan ansvaret för Sevesotillsynen av samma
verksamhet finns kvar hos länsstyrelsen. För icke-tillståndspliktig
verksamhet ligger ansvaret för Sevesotillsyn enligt Sevesolagen på
länsstyrelsen, medan kommunen har ansvaret för tillsynen enligt
miljöbalken. 476

Krav på säkerhetsrapport gäller för verksamheter som omfattas av den högre
kravnivån i Sevesoreglerna. Syftet med att upprätta en säkerhetsrapport är
framför allt att visa att riskerna för allvarliga kemikalieolyckor vid en
verksamhet har klarlagts och att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att
förebygga sådana olyckor. 477 Om en verksamhet omfattas av den högre kravnivån, har allmänheten rätt att få information om vilka risker som föreligger vid
verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska handla

475

Proposition (2012/13:1) Utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap,
budgetproposition för 2013, Försvarsdepartementet.
476
Regeringen (2011) Kommittédirektiv, En effektiv Sevesolagstiftning, Dir. 2011:72
477
Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och MSB Seveso information, på Internet:
http://www.seveso.se/sv/Vagledningen/Regelverk/ (hämtad 2012-10-15).
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vid en olycka. 478 Kommunen har ansvaret för att de personer som skulle kunna
beröras av en allvarlig kemikalieolycka vid verksamheten får denna information.
Informationen ska också lämnas när väsentliga förändringar har genomförts inom
verksamheten.
Ett arbete på europeisk nivå var the European Responsible Care Security Code
vilket var ett frivilligt initiativ att industrin skulle leva upp till en viss
uppförandekod. 479 Denna var kopplad till en global kod Responsible Care Global
Charter. 480
EU:s nya kemikalielagstiftning Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och gäller som
lag samtidigt i alla EU-länder. Reach står för Registration, Evaluation,
Authorisation and restriction of Chemicals. På svenska står akronymen Reach för
registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier. Reach berör i
första hand tillverkare och importörer av ämnen och beredningar, men även
användare och distributörer av ämnen och beredningar berörs i varierande
omfattning. GHS (Globally Harmonized System of Classification and labelling of
chemicals) är ett internationellt system för klassificering av kemiska ämnen och
beredningar. GHS innebär att globalt överenskomna kriterier kommer att
tillämpas vid bedömningen av kemikaliers fysikaliska, hälso- samt miljöfarliga
egenskaper, Inom EU är GHS infört genom CLP-förordningen (Classification,
Labelling and Packaging of substances and mixtures) som trädde i kraft den 20
januari 2009. Ändring av klassificering enligt CLP-förordningen ska vara
genomförd den 1 december 2010 för ämnen och den 1 juni 2015 för
blandningar. 481

478

14 § lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor.
479
European Responsible Care Security Code, Cefic.
480
Responsible Care Global Charter, International Council of Chemical Associations, Chemical
Week Supplement.
481
Plast och Kemiföretagens hemsida, på Internet: http://www.plastkemiforetagen.se/sakerhet-halsamiljo/lagstiftning/Pages/default.aspx (2012-10-01).
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12.16 Försvarets radioanstalt
Försvarets radioanstalt (FRA) bedriver underrättelseverksamhet i form av
signalspaning. På uppdrag av regeringen och Säkerhetspolisen kan FRA bedriva
signalspaning inom terrorismområdet i syfte att lämna underrättelser som kan ge
kunskap om terrorism och extremism med koppling till utländska företeelser.
FRA får inhämta elektroniska signaler bland annat för att kartlägga yttre militära
hot mot landet, strategiska förhållanden avseende internationell terrorism samt
internationella företeelser i övrigt av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitik. 482
Enligt lagen om försvarsunderrättelseverksamhet ska denna verksamhet bedrivas
till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för
kartläggning av yttre hot mot landet. 483 I verksamheten ingår också att medverka
i svenskt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Försvarsunderrättelseverksamhet får endast avse utländska förhållanden. FRA är enligt förordningen
om försvarsunderrättelseverksamhet en av de myndigheter som ska bedriva
försvarsunderrättelseverksamhet. 484 Regeringen bestämmer försvarsunderrättelseverksamhetens inriktning, som därefter närmare definieras av de
myndigheter som regeringen bestämmer. 485
Underrättelsetjänstens roll är att genom förvarning verka preventivt och den
största nyttan av underrättelsearbete ligger därför i skedet innan något händer.
FRA kan i förebyggande syfte stödja Regeringskansliet och Säkerhetspolisen
med underrättelser av strategisk art som kan ge kunskap om trender och
tendenser rörande terrorism och extremism med koppling till utländska
företeelser. 486 Av förordningen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet framgår att FRA får inhämta signaler i elektronisk form i syfte att
kartlägga: 487
1. Yttre militära hot mot landet,
2. förhållanden som är relevanta för svenskt deltagande i fredsfrämjande
och humanitära internationella insatser samt hot mot svensk personal
eller svenska intressen i övrigt under pågående insatser,
3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism eller annan
grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella
intressen,

482

Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 16.
Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet.
484
Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet, och Samverkansrådet mot terrorism
(2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 16.
485
Ibid., s. 16.
486
Ibid., s. 16.
487
Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,
Försvarsdepartementet, Utfärdad: 2008-11-20.
483
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4.
5.
6.
7.

utveckling och spridning av massförstörelsevapen och krigsmateriel,
yttre hot mot samhällets tekniska infrastrukturer,
konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet, och
internationella företeelser i övrigt av betydelse för svensk utrikes-,
säkerhets- och försvarspolitik.

Inhämtning får ske manuellt eller automatiserat, och de sökbegrepp som används
ska medföra ett så begränsat intrång som möjligt i den personliga integriteten.
Signalspaning inom terrorismområdet bedrivs på uppdrag av regeringen och
Säkerhetspolisen. Tillstånd ges av Signalspaningsnämnden som har fått i uppdrag
att tillståndspröva behov av signalspaning. Tillstånd får endast lämnas om bland
annat syftet med inriktningen väger klart tyngre än det integritetsintrång som
inhämtning kan innebära och detta syfte inte kan tillgodoses på ett mindre
ingripande sätt. 488
Vid ett terroristattentat
Under ett pågående terroristattentat bidrar sällan underrättelsetjänster med någon
avgörande information. Möjligen kan samordnade terroristaktioner på flera
platser inom en kortare tidrymd kräva kommunikation mellan förövarna. Om en
sådan kommunikation skulle ske enbart inom Sverige är det en fråga för
Säkerhetspolisen och inte för FRA. Skulle den ske mellan utländska aktörer kan
FRA däremot stödja Säkerhetspolisen, dock inte med information om företeelser
som är föremål för pågående förundersökning. 489
Efter ett terroristattentat
Efter att ett terroristattentat har inträffat kan FRA på uppdrag förse SÄPO med
underrättelser som kan stödja SÄPO:s arbete med förundersökning. Underrättelserna kan röra utländska företeelser såsom aktörer i form av organisationer
och individer. 490 FRA får i signalunderrättelseverksamheten etablera och
upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och
internationella organisationer.
I en ny proposition 2011 förslogs åter en ändring i lagen om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet 491 syftande till att åter ge SÄPO och RKP
möjlighet att inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. 492 Den nya
lagen kommer gälla från den 1a januari 2013 och signalspanningen måste vara
kopplad till fall som rör terrorism eller grov gränsöverskridande brottslighet.

488

Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 17; och Lag
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
489
Ibid., s. 17.
490
Ibid., s. 17.
491
lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
492
Ds 2011:44 Polisens tillgång till signalspaning, Förslag till lag om ändring i lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, Regeringen.
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12.17 Kustbevakningen
Kustbevakningen (KBV) motverkar terrorism bland annat genom gränskontroll
(person- och varukontroll) vid i första hand den yttre gränsen samt ordinarie
polisiär övervakning till sjöss och i hamnar. Genom det Maritima
underrättelsecentret (MUC) koordineras myndighetens underrättelseverksamhet
och hotbildsanalyser avseende sjöfarten. Vid Swedish Maritime Clearance
(SMC) genomförs den administrativa kontrollen av sjöfarten enligt gränskodexen
och lagen om sjöfartsskydd. 493
Kustbevakningen har enligt instruktionen till uppgift att bedriva sjöövervakning
och utföra räddningstjänst till sjöss. 494 KBV ska också ha förmåga att förebygga,
motstå och hantera krissituationer inom sitt ansvarsområde. Verksamheten
bedrivs inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt på land i
anslutning till dessa vatten, men får med stöd av särskilda föreskrifter eller beslut
även bedrivas utanför dessa områden. 495 I KBV:s uppgift att bedriva
sjöövervakning ingår att ansvara för eller bistå andra myndigheter med
övervakning, brottsbekämpande verksamhet samt kontroll och tillsyn. KBV ska
bedriva gränskontroll avseende såväl personers rätt till inresa i, utresa från och
vistelse i Sverige som in- och utförsel av varor. 496
Myndighetens befogenheter för att förhindra och ingripa mot brott som rör
införsel till eller utförsel från landet av varor återfinns i lagen om straff för
smuggling. 497 Befogenheterna i smugglingslagen gäller bland annat vid brott mot
lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd. Nämnda befogenheter gäller även vid vissa brott enligt lagen om straff
för terroristbrott, 498 till exempel vid smuggling av explosiva varor, krigsmateriel
eller produkter med dubbla användningsområden. 499
KBV har samma befogenheter enligt smugglingslagen som enligt lagen om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning. Detta gäller vid
exempelvis brott mot trafikregler och säkerhetsanordningar för sjötrafiken,
dumpning av avfall i vatten, fartygs registrering och identifiering, utlänningars
inresa till och utresa från eller vistelse i Sverige samt sjöfartsskydd. 500 I lagen ges
också befogenheten att avvisa, avlägsna eller omhänderta den som genom sitt

493

Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 21.
Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen, SFS nr: 2007:853,
Försvarsdepartementet, Utfärdad: 2007-11-08, Ändrad: t.o.m. SFS 2012:593.
495
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 21.
496
Ibid., s. 21.
497
Lag (2000:1225) om straff för smuggling.
498
Lag (2003:148) om straff för terroristbrott, SFS nr: 2003:148, Justitiedepartementet, Utfärdad:
2003-04-24, Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1016.
499
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 21.
500
Lag (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning.
494
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uppträdande i trafiken till sjöss stör ordningen eller utgör omedelbar fara för
denna. Liknande uppgifter och befogenheter finns även i lagen om
sjöfartskydd. 501 Även polislagen 502 är i dessa sammanhang till vissa delar
tillämplig för Kustbevakningen. Myndigheten har dessutom befogenhet att inleda
förundersökning avseende utsläpp från fartyg, sjöfylleri och rattfylleri. 503 Andra
lagar av betydelse för Kustbevakningens förutsättningar för att motverka
terroristbrott är bland annat lagen om internationellt polisiärt samarbete 504 och
lagen om internationellt tullsamarbete. 505
Förebyggande verksamhet
Inom ramen för sitt uppdrag och ansvar bedriver Kustbevakningen följande
verksamhet för att förebygga terrorism: 506
• Framtagande av hotbildsanalyser avseende sjöfarten vid det Maritima
underrättelsecentret (MUC),
• Gränskontroll till sjöss med ett självständigt ansvar både när det gäller
kontroll av personer och varor.
• Ordinarie polisiär sjöövervakning och sjötrafikövervakning med ansvar för att
upprätthålla ordningen i sjötrafiken samt förhindra och ingripa mot brott.
• Administrativ kontroll vid Swedish Maritime Clearance (SMC) av
förhandsanmälan av fartyg avseende gränskodexen och lagen om
sjöfartsskydd.
• Fysiska kontroller av båtar, fartyg och dess besättningar och eventuella
passagerare.
• Samordning av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation.
Vid ett terroristattentat
Kustbevakningen har vid ett terroristattentat till uppgift att stödja polisen med
ordningshållning, övervakning och ledning/koordinering av resurser till sjöss
samt fartygs- och flygresurser till sjöss för transporter och ingripanden i
sjötrafiken. Kustbevakningen har ett 70-tal räddningsdykare, varav de flesta är
utbildade av polisen för att utföra brottsplatsundersökningar. Kustbevakningens
miljöskyddsfartyg, där räddningsdykarna oftast har sin bas, fungerar som
insatsplattformar för olika sorters uppdrag såsom bekämpande av kemikalie-

501

lagen om sjöfartsskydd (2004:487).
Polislagen (1984:387), SFS nr: 1984:387, Justitiedepartementet, Utfärdad: 1984-06-07. Ändrad:
t.o.m. SFS 2010:620.
503
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 21.
504
Lag (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
505
SFS 2010:1971 Lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete.
506
Samverkansrådet mot terrorism (2011) Ansvarsområden vid terroristattentat, s. 22.
502

120

FOI-R--3536--SE

olyckor och brand ombord på fartyg samt sanering efter kontaminering av farliga
ämnen. 507
Efter ett terroristattentat
Kustbevakningens uppgifter efter ett terroristattentat beror på var attentatet har
ägt rum. Vid ett attentat till sjöss eller ombord på ett fartyg vidtar
Kustbevakningen akuta åtgärder för att därefter dokumentera och samla in
information och eventuellt biträda vid en förundersökning. Det kan också bli
aktuellt att vidmakthålla avspärrningar etc. och bekämpa utsläpp av olja,
kemikalier eller andra farliga ämnen. 508
Internationellt samarbete
Kustbevakningen deltar även i det europeiska samarbetet inom Europols och
FRONTEX Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid
Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, som bland annat omfattar
deltagande i internationella gränskontrolloperationer. Kustbevakningen deltar i
Baltic Sea Region Border Control Cooperation (BSRBCC) som bildades 1997.
Samverkan
omfattar
samtliga
Östersjöländers
gränspolis
och/eller
kustbevaknings-organisationer och syftar till att bekämpa gränsöverskridande
organiserad brottslighet inom Östersjön och dess angränsande vatten.
Östersjöstaternas regeringschefer bildade 1996 en Task Force on Organized
Crime. Under denna finns en operativ kommitté där bland annat polisen, tullen,
Kustbevakningen och åklagare ingår. 509
Genom att vara en partner i North Atlantic Coast Guard Forum deltar
Kustbevakningen i olika arbetsgrupper rörande bland annat illegal migration,
narkotikabekämpning och maritim säkerhet (som även inbegriper maritim
terrorism). 510
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13

Övning Skåne inom
Samverkansområdet Farliga
ämnen december 2011

Inom Samverkansområdet Farliga ämnen (SOFÄ) har 15 scenarier tagits fram för
att användas vid övning av myndighetssamverkan. 511 Tre av scenarierna omfattar
CBRN-händelse med antagonistiska inslag. Ett av dessa scenarier med exempel
på bioterrorism blev under ledning av SVA och SJV föremål för övning i Skåne
den 6 december 2011. Arrangörer var Region Skåne, Malmö Stad och SOFÄ.
Syftet var att identifiera förmågor och brister på lokal och regional nivå när det
gällde att hantera en händelse med bioterrorism.
Frågor som skulle belysas var informationshantering, fysiska resurser,
ansvarsfrågor, laboratoriekapacitet, forensiska aspekter, smittskydd, samverkansbehov och ekonomi. Övningen skedde i seminarieform och cirka 50 personer
deltog varav hälften representerade lokala/regionala organisationer och den andra
hälften kom från centrala myndigheter eller var danska och norska observatörer.
Erfarenheterna från övningen har redovisats av Hannes Sonnsjö FOI i en separat
rapport till MSB. 512 Nedanstående bygger på denna rapport och egna reflektioner
vid deltagandet i övningen som observatör. Avsiktlig smittspridning i terrorsyfte
kommer att ställa stora krav på samtliga berörda myndigheter, inte minst vad
gäller informationshantering. Viktiga aspekter blev därför den initiala beslutet
kring terrorhotets sanningshalt samt efterföljande smittspårning. Scenariot
syftade även till att belysa relationen mellan smittskydd och brottsutredning
vilket kräver samordning av bland annat laboratorieanalys och kommunikation.
Noterade brister och sådant som kan förbättras
Ansvarsprincipen ligger till grund för myndigheternas arbete, men en CBRNhändelse kan kräva mer av sektorsövergripande samverkan. Det fanns dåligt
upparbetade vägar för den typen av samarbeten i händelse av bioterrorattentat.
En svaghet som noterades var att händelsen kom att hanteras olika om den
rapporterades som ett larm via SOS Alarm (112) eller direkt till polisen (114 14).
I det senare fallet blev det upp till tjänstgörande polisbefäl hur denna uppfattar
hotet och klassificerade det om det fördes vidare eller inte medan SOS Alarm
hade fasta rutiner.
Rapportering uppåt i den egna organisationen var inte alltid klart i flera fall och
mycket föreföll bero på individernas omdöme. De centrala myndigheterna ville
511

MSB (2010) Hot och riskvärderade scenarier, Samverkansområdet Farliga Ämnen, MSB.
Sonnsjö, Hannes (2012) Övning Skåne, Seminarieövning arrangerad av Samverkansrådet
Farliga ämnen, Malmö stad och Region Skåne 6 december 2011, april, FOI –R--3411-SE,
Stockholm, Totalförsvarets forskningsinstitut.
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ha information tidigt även om den inte var verifierad hellre än vara beroende av
media. Det ansågs viktigt att inte låta journalister "sätta agendan".
Informationsbehovet är mycket stort vid CBRN-händelser men tiden för att få
händelsen faktiskt bekräftad är lång varför beslut ändå måste fattas på dåligt
underlag. Smittskyddet kan gå ut med Viktigt Meddelande till Allmänheten
(VMA) för att be folk infinna sig på en plats för provtagning. Polisen informerar
via Rikskommunikationscentralen (RKC), men efter hur lång tid? Oklart hur och
när klassas hot som ett eventuellt "terrorbrott" då SÄPO tar över ledningen? En
gemensam lägesbild var svår att skapa varför myndigheter kommer att ha
fragmenterade lägesbilder. Det kommer att finnas ett stort behov av att följa och
hantera sociala medier, Twitter, och Facebook. Vissa centrala myndigheter
behöver kunna nås dygnet runt (såsom Statens kriminaltekniska laboratorium
som nu har kontorstid). Vissa är krisberedskapsmyndigheter, andra är det inte.
Att veta hur andra jobbar är avgörande för samarbete.
Initialbedömningen av hotet var avgörande för den vidare händelseutvecklingen.
Det var vanligt med falska bombhot varför det fanns en medveten tröghet i att
dra igång krisledningsorganisationen. Andra myndigheter väntade med att agera
och förlitade sig på polisens bedömning om trovärdigheten i hotet först. Centrala
myndigheter avsåg att börja agera även om lokala aktörer inte hade rapporterat
uppåt. TiB visade sig vara en central aktör i samband med denna händelse
(nattetid, helg, högriskhändelse). Vilka krav ställs på TiB i de olika
organisationerna och hur ofta kontrolleras detta vad gäller ansvarskänsla och
ställtider etc.? Informationsutbytet antogs ske mest via personliga kontaktvägar i
fasen före en krisledningsorganisation tillsatts inom kommunen. Kommer de
formella vägarna för att informera att hänga med i Facebook- och Twitter-tider?
Rikskommunikationscentralen (RKC) har snabba rutiner vad gäller att sätta upp
callcentre för att lugna oroliga, samla in kontaktuppgifter och sprida information.
Om händelsen klassificerades som "extraordinär händelse" skulle det givit
kommunen vissa juridiska befogenheter för hur beslut kunde fattas. Kommunen
avgör själv när händelsen anses vara extraordinär. Det kan finnas behov av att se
över och förtydliga lagen om extraordinär händelse så att ansvarsfördelningen
blir tydlig. Kommunernas stora självbestämmanderätt gör att klassificeringen av
en händelse relateras till förmågan att lösa krisen. Små kommuner behöver
kanske mer hjälp än större kommuner, och Länsstyrelsens roll blir här att hjälpa
till genom exempelvis påtryckningar hos centrala myndigheter att bistå med
resurser samt att samordna. Det finns tre nivåer (störning - allvarlig händelse extraordinär händelse) och vilken av dessa nivåer en händelse klassas som
varierar mellan kommunerna beroende på dess kapacitet. Det konstaterades att
det kan vara av stor vikt att ha en central ledarfigur vid kriser.
En viktig fråga var vem som kunde gå in i den eventuellt nedsmittade lokalen.
Lokala polisen och smittskyddet sade att inte kunde gå in. Räddningstjänsten kan
gå in eftersom de har dräkter, men hade förstås ingen expertis kring
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smittskyddsfrågor. Polisens bombgrupp kan också gå in. SMI, SVA och FOI kan
bistå med expertis kring smittskydd och Statens kriminaltekniska laboratorium
kan hjälpa till kring säkerställande av spår. Det var inte klart hur provtagningen
skulle ske eller hur samordningen skulle ske av nödvändig utrustning.
Det visade sig att en rad myndigheter hade möjlighet att bistå med diverse
resurser kring provtagning, skyddsutrustning, laboratorier etc. Hur kan det skapas
en översikt kring detta? Det framstod klart att det var en brist att det inte fanns en
nationell CBRN-resursbank. Inom EU finns en resursbank, men en nationell
motsvarighet saknas. Köpenhamn ligger närmare än de svenska tillgängliga
kvalificerade laboratorierna dit prover kunde ha skickats. Statens Seruminstitut i
Danmark hade resurser men det finns inga skriftliga avtal mellan Sverige och
Danmark kring dessa frågor. Det kommer vid en bioterrorinsats att bli svårt att
spåra alla som potentiellt har drabbats innan de insjuknat. Exponerade människor
kommer att ta sig ut i världen via internationella flygplatser, tåg, bussar m.m.
Vem samordnar dessa kontakter? Oklart vilka experter man ska förlita sig på för
att säkerställa att mikroorganismer eller sporer inte finns kvar i den drabbade
byggnaden. Detta kan ta lång tid innan man kan friförklara en byggnad. Enligt
smittskyddslagen klassificeras händelsen som "allmänfarlig sjukdom" vilket
innebär att Smittskyddet står för de kostnader vilka förknippas med provtagning
på människor och mediciner till smittade.
Kommunen är ofta bra försäkrade och kostnaderna för händelsen är inte en
begränsning vad gäller krisarbetet. Däremot skulle kostnader för "skada i
varumärket" behöva tas upp och detta skulle det jobbas aktivt på i efterhand.
Kostnaderna för forensiska undersökningar skulle läggas på den lokala
polismyndigheten såvida inte Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL)
kopplats in. Miljöförvaltningen skulle ta ut kostnaden för lokalsanering av den
privata aktören tills dess att någon fällts för brottet.
Resultat
Sammanlagt identifierades 18 brister. Av särskilt problematisk karaktär kan
nämnas själva inrapporteringen och informationshanteringen. En annan viktig
brist som identifierades var avsaknaden av en nationell resursbank vid den här
typen av händelse. En mängd aktörer har möjlighet att bistå med kompetens och
utrustning för exempelvis provtagning och diagnostisering, samt skyddsutrustning vid inträde i lokalen, men samordningen kring dessa resurser är
otillräcklig idag. Bland viktiga aktörer i en sådan nationell resursbank kan
nämnas Smittskyddsinstitutet, Försvarsmakten, FOI, Statens kriminaltekniska
laboratorium, Tullverket samt Kustbevakningen. En punkt som återkom under
övningen var informationshantering främst vad gäller behovet av samordning
och en gemensam lägesbild samt spridning av information horisontellt mellan
olika myndigheter.
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14

Diskussion

14.1 Samverkansrådet mot terrorism
Många av representanterna för de intervjuade myndigheterna som ingick i rådet
framhöll att de ansåg att Samverkansrådet mot terrorism fungerade bra i alla fall
efter december 2010. Det främsta skälet var att i rådet ingick myndigheternas
generaldirektörer varför beslut kunde fattas vid sittande bord. Det påpekades att
man inte kunde ha för många sådana råd där generaldirektörer förväntades delta
av tidsmässiga skäl. Värdefulla erfarenheter kan dras från incidenten med
självmordsbombaren på Bryggargatan i Stockholm i december 2010 bl.a.
avseende myndighetssamverkan och möjligheter att öka medvetenheten om
potentiella risker med CBRN-ämnen. Samverkansrådet mot terrorism inkluderar
inte hälsomyndigheter vilket sågs som en brist av vissa myndigheter.
Försvarsmaktens representant betonade att Samverkansrådet mot terrorism inte
ska ha något operativt ansvar. Det kan diskuteras om det inte har en operativ roll
då beslut kan fattas vid sittande bord då myndigheternas generaldirektörer deltar.
Det bör absolut inte ändras på ansvarsprincipen enligt FM, exempelvis ska SÄPO
ha ansvaret om det är fråga om en terrorhandling. Några representanter från
andra myndigheter ansåg att MSB:s roll när det gäller terrorism inte var klar och
tydlig vilket även visade sig efter händelsen på Bryggargatan inom
Samverkansrådet mot terrorism. En anmärkningsvärd detalj var att mätningar av
radioaktivitet på material från Bryggargatan incidenten genomfördes först efter
ett antal dygn.
Samverkansrådet mot terrorism och Nationellt centrum för terrorhotbedömning
(NCT) hade tyvärr hittills inte tagit upp CBRN-terrorism vilket är en brist. Flera
myndigheter ansåg att det var oklart vad som förväntades av dem vid en
hotnivåhöjning som NCT hade rekommenderat. De flesta intervjuade
myndighetsrepresentanter som ingick i Samverkansrådet mot terrorism ansåg att
NCT var ett bra tillskott. NCT har emellertid ingen egen omvärldsbevakning utan
använder information de får in från de tre underrättelsemyndigheterna. NCT hade
tillkommit som en ren polisiär funktion med sin syn på krishantering men NCT
kunde tänka sig att vidga det till att innefatta en bredare syn på krishantering.
Detta borde bli föremål för vidare studier.
Det framgick att det inte fanns kontakter mellan Samverkansrådet mot terrorism
och samverkansområdet Farliga ämnen (SOFÄ) eller andra samverkansområden
förutom för de myndigheter som har representanter i båda om dessa delgav
information inom respektive myndighet. Belysande var att de scenarier som
myndigheterna inom SOFÄ tagit fram inklusive tre med CBRN-antagonistiska
inslag var okända inom Samverkansrådet för terrorism vilka i sin tur tagit fram
15 scenarier vilka SOFÄ inte kände till. Det är oklart om något av NCT:s
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scenarier hade CBRN inslag. Till det kan läggas att även RPS hade 13 egna
scenarier att använda vid risk och sårbarhetsanalyser men även här oklart om
CBRN ingick.

14.2 Samverkansområdet Farliga ämnen,
SOFÄ och andra samverkansgrupper
Det som framkommit vid intervjuer pekar på att samverkansområdenas struktur
och kanske även indelningen var i stort sett bra. Samverkansområdet Farliga
ämnen (SOFÄ) fyller en viktig roll som forum för informationsspridning och
som sådant fungerar det allt bättre. Frågan ställdes av någon myndighet om inte
mer kunde åstadkommas om Samverkansområdenas arbete modifierades så att
mer kraft lades på att utforma konkreta målsättningar och värdera förmågan
avseende CBRNE-beredskapen. Vissa myndigheter ansåg att samverkansområdet
behöver bättre styrning, tydligare agenda och mål för verksamheten samt
deltagare med mandat att fatta beslut vid sittande möte. Vissa myndigheter kan
uppfatta att samverkansområdenas funktion är otydlig varför de kan komma att
prioritera den på olika sätt och skicka personal med olika stort mandat att
företräda myndigheten. MSB har genomfört en översyn av samverkansområdena
med syfte att förbättra deras funktion.
Samverkan mellan samverkansområdena är fortfarande begränsad. En
representant ansåg att det sker för lite av erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna
inom SOFÄ. Ett positivt steg var framtagandet av gemensamma CBRN-scenarier
och att SOFÄ enats om att genomföra övningar utnyttjande ett scenario per år
förlagt till olika platser i landet för att öka engagemanget regionalt och lokalt.
Genomgående påpekades behovet av övningar på alla nivåer och att även
Regeringskansliet medverkade i dem. Det kan diskuteras hur lämpligt det är att
öppet publicera på nätet sammanställningar av scenarier med CBRN-ämnen. Den
direkta samverkan som sker inom SOFÄ sker mest konkret vid utformning av
projekt för att utveckla CBRN-beredskap och förmåga finansierade av 2:4
krisberedskapsanslaget.
Ett annat forum för samverkan som kunde vara en modell var den Nationella
pandemigruppen där generaldirektörer sitter vilket underlättar att fatta beslut. Det
kan rekommenderas att pandemigruppen döps om och används allmänt vid
naturliga utbrott eller vid misstänkt avsiktlig smittspridning. Det finns flera andra
samverkansgrupper bl.a. Zoonossamverkansgruppen (där SoS, SMI, SJV, SLV
och SVA ingår) och det Operativa rådet för grov organiserad brottslighet. Det
borde utvärderas närmare hur samverkan för CBRNE-frågor kan stärkas genom
att bättre utnyttja befintliga nätverk (se figur som beskriver det stora antalet
grupper och insatsteam som finns kopplat till CBRN-området).
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Inom området kemisk industri fanns en väl fungerande samverkan inom den av
MSB ledda gruppen för arbetet kring Seveso-direktiven. Branschföreträdare för
kemiindustrin betonade att en myndighet borde ansvara för kemifrågorna och
tillsyn. Nu var tillsynen splittrad på många händer. Det skulle för alla parter vara
bättre om inspektionerna genomfördes på nationell nivå av högt kvalificerade
inspektörer i stället för som nu av kommunala tjänstemän ofta utan tillräcklig
kompetens. En ytterligare fördel med nationell inspektionsfunktion är att
säkerhetsåtgärder kan beaktas bättre. I Seveso III-direktivet var en av de större
nyheterna för företagens del skrivningen om ökad kommunikation med
allmänheten i bred bemärkelse för anläggningar enligt den högre kravnivån. Kan
detta kombineras med krav på säkerhet och att inte ge antagonister information
om var farliga ämnen finns vid kemiska industrier?

14.3 Samordningen nationellt av CBRNberedskap och EU:s handlingsplan för
CBRN
MSB har en central roll när det gäller att samordna verksamheter som syftar till
att förbereda aktörer inför en kris och för det fyller samverkansområdena en
väsentlig uppgift. En annan viktig roll är för utbildnings- och övningsverksamhet. Det utrymme som ges för att utveckla CBRN-beredskap och
förmåga är genom projekt finansierade av 2:4 krisberedskapsanslaget varför
storleken på anslaget har stor betydelse för att stärka den nationella krisberedskapen. MSB har inte någon operativ roll i krishanteringen eller vid CBRNhändelser, förutom sitt sektorsansvar, då deras uppdrag är att tillhandahålla en
samverkansplattform för de deltagande aktörerna och för informationsspridning.
MSB leder ett arbete som getts beteckningen ”svensk CBRNE-strategi 2025”
inom ramen för SOFÄ. Denna gemensamma CBRN-strategi eller handlingsplan
bör vara ett gemensamt dokument och för att nå acceptans bör arbetet och
dokumentet förankras inom alla deltagande organisationer. Vissa myndigheter
ansåg att arbetet med att utarbeta en gemensam CBRNE-strategi borde hellre
tillvaratas/genomföras av Regeringskansliet som bör utnyttja sakkunniga från
myndigheter. Arbetet hittills har varit mest processinriktat och det har inte
inriktats på att formulera klara målsättningar för arbetet med att stärka CBRNEberedskapen. Man har tyvärr valt att inte inkludera totalförsvarsaspekter i arbetet
vilket är en brist. Arbetet bör även kopplas bättre till EU:s handlingsplan för
CBRN.
MSB ska samordna arbetet när det gäller CBRN-beredskap och med EU:s
handlingsplan för CBRN nationellt. Man ska även lämna förslag på hur
beredskapen kan förbättras. Flera myndigheter ansåg att MSB kommit en bra bit
på väg när det gäller förbättrad samordning inom CBRN-området. Samtidigt
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beklagar MSB att svenska myndigheter inte lever upp till de krav som EU:s
handlingsplan för CBRN ställer. Problemet är att MSB inte har mandat att få
myndigheter att göra mer då de bara har en samordnande roll. MSB kan bara
påtala saken för Försvarsdepartementet som sedan får bereda frågan med andra
berörda departement om åtgärder anses behöva genomföras. Detta behöver
beaktas i den nationella CBRNE-stategin. Exempelvis när det gäller diskussionen
om FoU behov inom SOFÄ har mycket handlat om samordning snarare än om
prioritering av viktiga forskningsbehov samt att de anslag till projekt som
beviljas inom 2:4 krisberedskapsanslaget fördelas på allt för stort antal poster.
MSB:s rapportering till Försvarsdepartementet avseende hur svenska
myndigheter lever upp till EU:s krav för EU:s handlingsplan för CBRN är väl
översiktlig, även om rapporteringen i Lägesrapport 2 och 3 blivit bättre, för att
möjliggöra en bedömning av var brister finns och vilka åtgärder som kan
behövas för att avhjälpa dem. En formulering i myndigheters regleringsbrev om
betydelsen av EU:s handlingsplan för CBRN skulle betyda mycket – detta saknas
idag för de flesta myndigheter med resultat att CBRN åtgärder ges lägre prioritet
internt inom myndigheter. Det ansågs bland vissa myndigheter att mycket tid
gick åt till möten och rapporteringar för MSB men det var för lite fokus på att
verkligen bedöma och utvärdera verklig förmåga på CBRN-området. Det saknas
även i den rapportering som Sverige lämnar till EU. Det blir missvisande då
myndigheter talar om CBRN-förmåga när de egentligen menar förmåga avseende
endast en bokstav och sådant blir omöjligt att på EU-nivån upptäcka.

14.4 Omvärldsbevakning och CBRN-händelser
med antagonistiska inslag
Trots att medvetenheten har ökat om CBRN-hot och antagonism finns farhågor
om att CBRN glöms bort vid en akut antagonistisk händelse då fokus ligger på
vapen och konventionella sprängmedel. Endast vissa av myndigheterna bedriver
egen omvärldsbevakning och av dessa beaktar endast någon CBRN-hot och
antagonism någorlunda aktivt. Många av de myndigheter som bedriver
omvärldsbevakning delger denna till andra myndigheter och departement via
dagliga uppdateringar eller nyhetsbrev. Få myndigheter har beaktat frågeställningar kring hot med avsiktlig spridning av CBRN. Omvärldsbevakning och
uppföljning av CBRN och antagonism inklusive terrorism är bristfällig. SÄPO
har inte en egen bred omvärldsbevakning generellt och inte när det gäller CBRN
och terrorism utan förlitar sig på andra myndigheter. Förmågebedömning och
underrättelseanalys sker normalt i intimt samarbete mellan de tekniskt kunniga
och de som hanterar underrättelseinformation. Så är det inte alltid idag och det
bör ses över för att skapa bättre kontakter och samarbete mellan relevanta
sakmyndigheter och underrättelsemyndigheterna. Frågan är hur väl utbyggt detta
samarbete är eller bör vara. Detta är en brist som kan täckas av andra
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myndigheter men då behöver de avsätta resurser för det. För information om
CBRN så replierar SÄPO på MUST, FRA och FOI. När det gäller allmänna
frågor kring CBRN och sårbarhet etc. hänvisar SÄPO till MSB.
För SÄPO framgick det att vid en incident så blir det den lokala polisen som
främst avgör om det föranleder behov av att koppla in SÄPO eller annan
expertis. Detta kan och kommer troligen att medföra förseningar på kanske dygn.
I vissa situationer kan SÄPO självt ta initiativ om de har fått sådan information
eller indikationer. Exemplet med explosionen i en postterminal i Borlänge där en
brandsläckare exploderade var inget som SÄPO hade reagerat på (troligen för att
den lokala polisen inte informerat om det och med all rätt eftersom det inte var
något SÄPO skulle reagera på). Vid det vattenburna utbrottet i Östersund så var
det oklart om SÄPO:s eventuella inkoppling men det ska ha skett vid det
utbrottet i Skellefteå. Generellt var det mycket från fall till fall om SÄPO blev
inkopplat och det kunde bero på den lokala polismyndighetens bedömning av
situationen vilket kan vara en svaghet. Problem vid inträffad händelse och övning
har framförallt berott på okunskap om roller och ansvar för
informationsspridning vid antagonistiska händelser. En gemensam lägesbild har
också varit svår att skapa vid incidenter. Den generella ansvarsfördelningen
mellan polisen, räddningstjänsten och sjukvården finns beskrivet. 513
Efter påpekande från Riksrevisionsverket 514 genomförde MSB ett arbete om
antagonistiska hot mot transporter av farligt gods. MSB:s bedömning var att
denna förmåga var bristfällig. 515 Man har även genomfört ett arbete om
antagonistiska hot mot kärnkraftverk. Trots det har det inte föranlett MSB att
genomföra fler analyser avseende antagonistiska hot mot samhällsviktiga
verksamheter med CBRN-inslag trots att detta betonas i EU:s handlingsplan för
CBRN. SLV har genomfört arbeten om att skydda dricksvattenförsörjningen mot
bl.a. sabotage. Det som Tullverket och SSM belyser i sin rapport till regeringen
kring bristfällig kontroll om införsel och utförsel av strålkällor är allvarligt då
detta leder till att Sverige kan användas som transitland.
Det har efterlysts bl.a. vid en workshop om CBRN och antagonistiska hot i
januari 2012 en analys av potentiella antagonisters bl.a. ensamagerande,
extremisters, terroristers och övriga kriminellas motiv och förmåga att anskaffa
och använda CBRN-ämnen. Det är ett område där det finns alltför begränsad

513

SoS (2008) Planering och samverkan vid händelser med farliga ämnen, Socialstyrelsen,
Räddningsverket och Rikspolisstyrelsen, Tabell 3 Exempel på ansvars- och samverkansområden
under en insats med farliga ämnen, s. 19.
514
RiR (2008) Skyddet för farligt gods (RiR 2008:29), dnr 31-2007-0025, Riksrevisionen, 2008-1212
515
MSB (2010) Antagonistiska hot mot transporter av farligt gods – hot, skydd och förmåga, Dnr
2009-8501. Fastställd i maj 2010, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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kunskap och forskning. 516 Betydelsen av tillgång till kunskap om potentiell
antagonistisk CBRN-verksamhet har betonats av myndigheter som kommer att
vara först på plats vid en CBRN-händelse.

14.5 Polisen och försvarsmaktens roller
Myndigheter samverkar kontinuerligt med polisen men vissa myndigheter såg
möjliga komplikationer vid större händelser då befogenheter, ansvar och kunskap
om varandras hantering av händelser kan brista eller krocka. Vid en antagonistisk
händelse måste bevis säkras på ett korrekt sätt enligt polisen. Ett problem vid
samverkan med polisen var att man inte har några naturliga ingångar och
nätverk. Vem skulle man kontakta vid en händelse? Polisens oro för läckande
myndigheter/organisationer utgjorde en tröskel för informationsdelgivning.
Försvarsmakten utbildar personal för att kunna bistå vid polisiära insatser. Det
finns emellertid ett RPS-beslut om att bara militärer från sjö- och flygstridskrafterna ska antas som elever för att kunna medverka med polismans
befogenheter vid exempelvis terrorattentat, alltså inga från specialförbanden eller
FM:s CBRN-resurser. Innebär det att RPS anser sig ha egen kompetens och
tillräckliga egna CBRN-resurser? Genom Nationella insatsstyrkan har
Rikskriminalpolisen ett tydligt mandat att motverka terrorism. Frågan är om
Nationella insatsstyrkan har tränats för CBRN-incidenter? Det finns också
nationella bombgrupper som ska kunna gå in i förorenade miljöer. Polisen
samverkar vid inträffad händelse (provtagning och bevisföring) i första hand med
Statens kriminaltekniska laboratorium, som kan begära stöd från SMI, SVA eller
FOI.
FM Skyddscentrums förmåga rör framför allt detektering av farliga ämnen och
identifiering av ämnen. Från och med den 23 augusti 2010 finns ett fast CBRNförband med unika förmågor vilka skulle kunna utgöra en viktig resurs också för
civila myndigheter. Skyddscentrum är även den enda del av FM som medverkar i
ett samverkansområde då de är adjungerade i SOFÄ. Ökad tydlighet efterlystes
från FM avseende vilken roll de ska ha och hur dess resurser ska utnyttjas i
krishanteringsarbetet gällande CBRN. I både LSO och framför allt
stödförordningen finns det hinder för hur FM kan samverka med andra
myndigheter. FM MUST deltar även i Samverkansrådet mot terrorism.
FM:s Skyddscentrum har sällan daglig operativ CBRN-verksamhet varför fokus
ligger på utbildning och övning vilket kan leda till missförstånd vid behov av
operativ samverkan. Det upplevs som att det finns regelbaserade och praktiska
hinder för utökad operativ samverkan mellan FM och civila myndigheter. Polisen
516

SVA (2012) Identifierade FoU-behov för ökad beredskap mot farliga ämnen, Resultat från
workshop i Uppsala 24–25 januari 2012 med temat avsiktlig spridning av farliga ämnen, Dnr
SVA2012/573, Statens veterinärmedicinska anstalt, s. 9.
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kan nyttja FM:s mobila laboratorier men kommenterar att det tar tid att få på
plats och det är inte säkert att de då finns i Sverige. Helikopterresurser från FM
kan inte användas i riskområden. FM har ofta för långa ledtider för att kunna
vara användbara i de fall där ”blåljusmyndigheter” är involverade. De har svårt
att förlita sig på FM:s stöd och söker vanligen andra lösningar. Kostnadsfrågan
framhölls som central för FM då de ofta behöver veta vem som betalar innan de
deltar i en stödinsats, något som civila myndigheter har möjlighet att lösa efter att
man har hanterat en händelse. Dessutom är FM ofta dyrare än privata
entreprenörer, t.ex. avseende flygtransporter, och FM ska ta hänsyn till
konkurrensförhållanden vilket är krävande om det ska göras ordentligt. FM får
inte heller utöva myndighetsutövning mot enskilda. Detta gör att det uppstår
frågetecken i vilken mån man t.ex. kan använda ett CBRN-förband vid stora
möten och andra evenemang. Polisen tycker att det skulle vara bättre att bygga
upp egna resurser man har befälsrätt över. En kommentar från RPS som är värd
att notera var att ett nordiskt polissamarbete om CBRN expertis och resurser låg
närmare till hands än ett större utnyttjande av militära resurser. Den
omorganisation av polisens bombgrupper som genomförts innebär att de skulle
bättre kunna agera också vid CBRN-incidenter.

14.6 Nationell resursbank för CBRN-utrustning
och förmågor
Det saknas och behövs en samlad bild och överblick över de CBRN-resurser som
finns i Sverige vid akuta situationer ansåg FM men även flera myndigheter samt
att det framgick vid SOFÄ övningen i Skåne. Enligt FM fanns det många olika
aktörer, som gör lite grann vardera, och vilka har diverse spridda resurser men
ingen har överblick. Från FM fanns frågetecken avseende Räddningstjänstens
CBRN-resurser och hur uppdaterade de var. Det var viktigt att dessa var
uppdaterade. Räddningstjänsten är de som kommer att vara först på plats efter en
terrorattack med CBRN, exempelvis om terroristen på Bryggargatan hade använt
sådana medel. Enligt SSM är det viktigt att dessa funktioner var övade och att de
operativt ansvariga vet hur instrumenten skulle hanteras.
Vissa myndigheter ansåg att det borde skapas bredare CBRN-grupper/Task
forces, med ett brett perspektiv och experter från olika myndigheter. Hur kan
personer med rätt kunskap rekvireras i ett akut skede och vilka får gå in i en het
zon? Viktigt är att den indelning som väljs även är anpassad för arbetet som
pågår inom EU och kan svara upp mot önskemålet då EU-kommissionen
efterfrågar competent bodies som kontaktpunkter i medlemsstaterna. Det behöver
värderas vilken typ av information som behövs och hur den bör presenteras på
bästa sätt för att de operativt ansvariga myndigheterna ska ha maximal nytta av
sådana databaser i ett akut skede. En nätbaserad säker sammanställning
efterlystes som skulle kunna fungera som ett organisatoriskt minne. Alltså något
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som beskriver vad som har hänt tidigare, hur detta hanterades av olika
myndigheter, lessons learnt och som kan användas för att förutsäga vad som
troligen händer när en liknande (eller samma) situation uppstår igen.
Figur 4. Exempel på olika samverkansgrupper och insatsteam vilka tagits upp i studien.

Möjligheten att skapa ett svenskt resursregister, en databas, samt rutiner för hur
önskad utrustning snabbt och enkelt kan rekryteras framfördes även som
rekommendation från en workshop anordnad av SOFÄ i januari 2012. Detta kan
även innefatta att etablera lokala depåer eller lagring av utrustning på mobila
plattformar. Kostnadsproblematiken måste klarläggas i förväg.
De expertkompetenser som kommer att behövas vid en CBRN- och E-händelse
finns bara i begränsad utsträckning hos de myndigheter som har ett direkt
operativt ansvar. De flesta och särskilt då de mest kvalificerade expertresurserna
finns vid ett antal myndigheter och forskningsinstitutioner, vissa utan eget uttalat
operativt ansvar, där några har skyldighet att medverka i sådan operativ
verksamhet, medan andra saknar sådan formell skyldighet. 517 Det finns en RIB
resursdatabas med förteckning på experter och RIB är ett integrerat beslutsstöd
för skydd mot olyckor. Det är ett digitalt programpaket med databaser,
spridningsberäkningsprogram, dokumenthantering m.m. 518

517

Detta togs upp i Regeringskansliets särskilda arbetsgrupp för NBC-frågor, AgNBC slutrapport
redan i januari 2003.
518
MSB (2010) Åtgärdskalender vid CBRNE-händelser, RPS, SoS, SSM och MSB; på Internet:
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25540.pdf (hämtad 2012-06-15); och MSB RIB beslutsstöd
är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, det vill
säga alla från brandmän, poliser, transportörer, sjukvårdspersonal och kustbevakare till tjänstemän
i kommunen. Farliga ämnen i RIB används för att söka information om farliga kemikalier och
andra produkter som klassificeras som farligt gods. Med RIB kan man söka bland över 5000
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De myndigheter som har denna typ av expertresurser bör:
• vidmakthålla en viss kontinuerlig beredskap hos experterna,
• tillhandahålla expertstöd med viss automatik på begäran av operativt
ansvariga, och
• planera för att nödvändig expertkompetens upprätthålls i såväl ett kortsiktigt
som långsiktigt tidsperspektiv.
Expertinsatserna kan tillhandahållas i form av bl.a. individer eller som samlad
expertkompetens hos en viss organisation, laboratorieresurser eller enbart
fältutrustning, exempelvis för analyser. Det är viktigt att de operativt ansvariga
stöds av ett kontinuerligt uppdaterat och väl förberett datasystem med experter
och information om tillgängliga extra CBRNE-resurser. Expertsystemet bör
baseras på formella överenskommelser om beredskapsskyldighet för individuella
experter vilka ges utbildning och övning att verka i en operativ miljö.

14.7 Informationsöverföring i akuta situationer
Många myndigheter ansåg att informationsöverföring mellan myndigheter ofta
berodde på personliga initiativ, tillfälliga kontakter och nätverk, snarare än
formella informationsvägar vilka ofta var för långsamma. Detta leder till att det
finns en stor osäkerhet i hur en händelse kan komma att hanteras, exempelvis
beroende på var i landet händelsen inträffar, vilken personal som är i tjänst och
personalens kunskap. Informationsspridningen upplevdes ibland vara otillräcklig.
Informationshantering i den tidiga fasen är problematisk. Vem och vad skall
informeras i det osäkra läget? När skall övriga myndigheter informeras om
misstanke på CBRN-händelse? När skall allmänheten informeras? Vid
misstanke? Vid bekräftad händelse? När och hur skall man börja hantera press,
radio och TV? 519 Myndigheterna visar på att samordning av information, den
som sprids mellan myndigheter, men även den som ska ges till allmänheten vid
en händelse kan förbättras.
Oförutsägbarheten kring hur information kommer att spridas från det att en
händelse inträffat har inneburit att respondenters redogörelser blivit
variationsresonemang det vill säga fyllda med ”om” resonemang. Det råder hos

farliga ämnen samt information i mer än 14 700 poster med en total textmängd på över 100 000
sidor. Du kan även söka resurser hos räddningstjänst, företag, organisationer och myndigheter i
form av materiel, fordon och experter som kan tas i anspråk vid olika typer av räddningsinsatser.
Dessa resurser kan sökas i hela landet, inom valfri kommun eller inom en viss radie från en plats
du själv valt. Bara Biblioteksdelen i RIB finns gratis på webben och tillgängligt för alla.
519
SVA (2012) Identifierade FoU-behov för ökad beredskap mot farliga ämnen, Resultat från
workshop i Uppsala 24–25 januari 2012 med temat avsiktlig spridning av farliga ämnen, Statens
veterinärmedicinska anstalt, Dnr SVA2012/573, s. 9.
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vissa myndigheter även en osäkerhet kring hur stor kunskap myndigheterna har
om varandras funktioner och resurser. Dessutom upplever vissa myndigheter att
informationsflödet gällande misstänkt verksamhet inte fungerar väl.
Myndigheterna antar att problemet bottnar i okunskap om ansvar och roller.

14.8 Svårt att få gehör för CBRN-verksamhet
inom myndigheter
Många myndigheter berörs av CBRN-frågan men det är endast ett fåtal individer
på varje myndighet. Detta gör samverkan på nationell nivå väldigt sårbar! I
många fall är det få individer på en myndighet som handlägger CBRN frågor och
vid akuta situationer baseras mycket på informella kontakter med andra
myndigheter med dess för- och nackdelar. Ett problem är att
krisberedskapsarbetet och CBRN-frågor inte inkluderas i det ordinarie arbetet på
respektive myndighet samt är lågt prioriterat internt inom myndigheten. Det är
svårt att få gehör för CBRN-frågor internt då de inte prioriteras från
Regeringskansliet eller i verksamhetsplanen för myndigheten. Det blir
konsekvensen av att CBRN-verksamhet inte uttalas tydligt i regleringsbrev utan
syns indirekt med god vilja. Ett stort problem inom CBRN-området är att
myndigheter arbetar i stuprör. Stuprörsarbetet påbörjas redan inom
Regeringskansliet vilket gör det naturligt för myndigheter att arbeta oberoende av
varandra i stuprör då de tillhör olika departement.
Att bevaka kriminalitet finns inte som myndighetsuppdrag hos de flesta
myndigheter. Mycket av det arbete som bedrivs inom området avsiktlig spridning
av CBRN inom jordbrukssektorn sker nu inom ett EU projekt, AniBioThreat (3
årigt projekt nystartat 2010) efter att EU CBRN Task Force uppmärksammade
brister inom jordbrukssektorn vilka beaktats i EU CBRN Action Plan. Det visar
att EU projekten kan vara en viktig drivkraft för att få myndigheter i Sverige att
agera. SJV som en av få myndigheter såg möjliga brister i hur antagonistiska
händelser hanteras och under april 2013 kommer därför en större övning
genomföras inom ramen för AniBioThreat. Andra myndigheter var positiva till
att medverka i EU projekt men önskade att någon annan myndighet var drivande
på grund av det merarbete det innebär att driva EU projekt.
CBRN är ofta en tillika uppgift eller hamnar på sidan av ordinarie verksamhet
inom myndigheter. Detta är ett problem då området ges låg prioritet internt. Ett
problem är att mål och visioner målas upp på regeringsnivå (EU:s
handlingsplaner för CBR och E, terrorismstrategi, solidaritet etc.) som sedan inte
implementeras i verksamhetsplaner av Regeringskansliet. Exempelvis har
Sverige undertecknat konventionen mot nukleär terrorism och sagt att den är
viktig. Den har inte resulterat i något som helst genomslag eller påverkan hos
myndigheter. Privat-offentlig samverkan inom området CBRN och E måste
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stärkas när det gäller samhällsskydd och beredskap. 520 Det framgick vid
kontakter med branschorganisationen för kemiindustrin.

14.9 Övningar
Slutsatser från deltagande vid B-scenarieövningen i Skåne faller väl in med
resultaten från intervjuserien. Inrapportering av en händelse där hanteringen till
stor del beror på vilken aktör som först får vetskap om händelsen. Dessutom
visades på bristen av en nationell resursbank där information om kompetens och
utrustning fanns samlat samt informationshanteringen gällande samordning,
gemensam lägesbild och spridning av information horisontellt mellan
myndigheter. Övningar ansågs generellt vara nyttiga för att förbättra samverkan
och Regeringskansliet bör delta. Ett antal punkter och brister som framkom under
övningen i Skåne togs inte upp i rapporten från övningen och det ansågs också
vara ett problem. Risker med insiders har lyfts fram i intervjuer som något
myndigheter bör värdera exempelvis genom övningar.

520

MSB (2012) Lägesrapport 3, CBRNE samverkan, 29 april 2012, MSB, Dnr. 2010-10586, 2011928, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, s. 19.
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15

Analys och rekommendationer

För att belysa samhällets förmåga att motstå en CBRN-händelse med
antagonistiska inslag har femton myndigheter som ingår i Samverkansområdet
farliga ämnen eller i Samverkansrådet mot terrorism intervjuats. För
bedömningen har detta kompletterats med litteraturstudier, genomgång av öppna
handlingar i form av officiella dokument och myndigheternas egna risk- och
sårbarhetsanalyser.

15.1 Samverkan mellan myndigheter och
behov av strategisk inriktning av CBRNEområdet
Skydd mot risker och hot från CBRNE är ett område som berör många olika
departement och myndigheter. En förutsättning för att myndigheterna ska kunna
samverka och arbeta samordnat är att även departementen arbetar samordnat och
tydligt anger mål för CBRNE i verksamhetsplaner och andra styrdokument. På
EU-nivå och inom Regeringskansliet finns strategier och mål uppsatta för
CBRN- och E-områdena men dessa behöver omformuleras till klara
målsättningar för respektive myndigheter i exempelvis regleringsbrev för att få
genomslag hos myndigheterna. När sådana mål saknas medför det att åtgärder på
CBRNE-området ges lägre prioritet trots tydliga mål från regeringens sida i
propositioner och strategidokument.
Det kan rekommenderas att Regeringskansliet i samverkan med myndigheter
utarbetar en nationell strategi för CBRNE-området som ansluter till motsvarande
EU:s handlingsplaner för CBRN och E samt strategin mot terrorism inom EU
med angivande av tydliga mätbara målsättningar för CBRNE-arbetet nationellt.
Detta bör ha som en utgångspunkt det arbete med aktörsgemensam handlingsplan
som bedrivs av samverkande myndigheter inom SOFÄ:s ram. Det behövs en
aktiv interdepartemental funktion inom Regeringskansliet som kan koordinera
CBRNE-policy, strategier och vara kontaktpunkt även vid akuta händelser där
koordinering snabbt behövs mellan departement. Vilken roll Kansliet för
krishantering inom Regeringskansliet bör ha i sådana situationer kan behöva
förtydligas.
En svensk nationell CBRNE-strategi skulle passa bra mot bakgrund av det som
framkom vid den konferens som hölls i Malmö i oktober 2012 521 där det
framgick att det fortsatta CBRNE arbetet inom EU skulle inriktas mot en strategi
och skulle fokusera på områden som innebar added value på EU-nivån och för
521

”Strategic EU-level CBRNE Conference Report: A New EU CBRNE Agenda”, Malmö, Sweden
2-3 October 2012.
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att täppa till luckor som återstår i EU:s handlingsplaners åtgärdsförslag. Den
privata företagssektorn borde också involveras mer i arbetet. Agendan för det
fortsatta arbetet bör baseras på hot och riskbedömning samt att förbättra
konsekvenshanteringen Baserat på bl.a. resultaten från konferensen i Malmö har
ett förslag till rådslutsatser utarbetats inom EU. Där anges att det behöver
utvecklas en mer strategisk och övergripande inriktning av CBRN och Eområdena som inkluderar både interna som externa säkerhetsfaktorer inom EU.
Det föreslås att en gemensam CBRNE-agenda ska utarbetas som kan inkludera
både EU:s handlingsplan för CBRN och EU:s handlingsplan för stärkt säkerhet
avseende explosivämnen (E).
När det gäller samverkan nationellt ansåg de flesta myndigheter att
Samverkansområdet SOFÄ fyller en viktig roll som forum för
informationsspridning och samverkan för vilket det fungerar allt bättre. Den
CBRN-beredskap som utvecklas genom 2:4 krisberedskapsanslaget bör fortsatt
prioriteras och samverkan utvecklades bra kring gemensamma projekt. Alla
intervjuade från myndigheter med representation i rådet ansåg att
Samverkansrådet mot terrorism fungerade bra speciellt då myndighetschefer
ingick som kunde fatta beslut vid sittande bord. Några myndigheter ansåg att
Samverkansrådet mot terrorism var en bättre modell än SOFÄ. Det bör
övervägas om inte hälsomyndigheter även bör ingå i Samverkansrådet mot
terrorism.
För samverkansområdena saknas mätbara mål för samverkan eller utpekade krav
på prestationer för de deltagande myndigheterna vilket vissa efterlyste. Det är ett
problem som tidigare har påtalats att det inte specificeras i krisberedskapsförordningen vilka mål samverkansområdena ska ha utan bara att de ska främja
en helhetssyn i planeringen för krisberedskap. Det är angeläget att i ökad
utsträckning engagera berörda myndigheters chefer i planering och prioritering
av verksamheten inom SOFÄ:s ram. Informationsutbytet mellan samverkansområdena bör fortsatt förbättras och sätt för informationsutbyte mellan
samverkansområdena och Samverkansrådet mot terrorism bör initieras. Det bör
övervägas om inte den nationella pandemigruppen kunde ges ett bredare mandat
för att sammankallas vid utbrott och inte bara för pandemier. Detta bör då
koordineras med andra grupper på smittskyddsområdet som B-MEG och CFG.

15.2 Förbättra beredskapen mot CBRNhändelser med antagonistiska inslag
Vissa myndigheter bedriver omvärldsbevakning och bland dessa är det få som
bevakar CBRN-hot, avsiktlig spridning och antagonism regelbundet. Det finns
ändå en ökad medvetenhet hos myndigheter för antagonistiska hot på senare tid.
Risker och hot kopplade till antagonistiska hot bl.a. CBRN-terrorism behöver
ytterligare belysas avseende bl.a. drivkrafterna bakom försök att använda CBRN137
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ämnen. Viktigt är också att någon eller några myndigheter ges i uppdrag att
bedriva omvärldsbevakning av området antagonistiska hot inklusive CBRNterrorism. NCT hade tillkommit som en ren polisiär funktion med sin syn på
krishantering men det kan rekommenderas att vidga det till att innefatta en
bredare syn på krishantering. Hur det kan ske och vad det kan innebära bör bli
föremål för fortsatta studier.
En efterfrågad resurs är en gemensam databas med detaljerad förteckning på
tillgängliga CBRN-resurser i landet som kan avropas vid en akut händelse om
utrustning och kompetens (civil eller militär) som finns lokalt/regionalt inte
räcker. Det är viktigt att denna information och hur en myndighet kan få tillgång
till resursen är klarlagt. Denna förteckning bör kontinuerligt hållas uppdaterad av
ansvarig funktion och göras tillgänglig för auktoriserade personer och
organisationer vid behov. Dessa förteckningar bör helt eller delvis även kunna
göras tillgängliga för andra medlemsstater inom EU. I en sådan databas skulle
även kunna finnas förteckning på kontaktpersoner för CBRNE frågor vid svenska
myndigheter och i grannländer och eventuellt EU.
Det finns ett flertal nätverk, samverkansgrupper och insatsteam som kan bidra på
ett bra sätt vid en inträffad antagonistisk CBRN-händelse men det saknas en
samlad nationell förteckning på dessa. Det finns förteckning på CBRN-experter
men inte på olika insatsteam och vad de har för förmågor. Det kan konstateras att
de expertkompetenser som kommer att behövas vid en CBRN-händelse bara till
en begränsad del ingår hos de organisationer som har ett direkt operativt ansvar.
Huvuddelen särskilt de mest kvalificerade expertresurserna, återfinns vid ett antal
myndigheter och forskningsinstitutioner, vissa utan eget uttalat operativt ansvar,
medan andra har skyldighet att medverka i sådan operativ verksamhet.
Det är viktigt att snabbt kunna rekvirera experter med rätt kompetens och som
exempelvis kan gå in i het zon. Myndigheter bör vara skyldiga att vidmakthålla
en viss kontinuerlig beredskap för expertstöd vid CBRN-händelser, tillhandahålla expertstöd med viss automatik på begäran av operativt ansvariga, samt se
till att nödvändig expertkompetens upprätthålls i såväl ett kortsiktigt som
långsiktigt tidsperspektiv. Det behövs därför en central funktion där dessa olika
team med sina specialistkompetenser finns sammanställd och kontinuerligt
uppdateras avseende deras status. Det är även väsentligt att ha en klar bild över
deras förmågor och geografiska placering. Vid en händelse skulle man då kunna
sätta ihop experter från olika team allt efter behov under förutsättning att det
finns en funktion som kan koordinera detta och att dessa team har getts möjlighet
att samöva för sådana situationer.
Denna bas kan lämpligen om möjligt kompletteras med vilka resurser och
insatsteam som grannländer har samt hur dessa vid behov kan göras tillgängliga
för ansvariga svenska myndigheter vid en CBRNE-händelse. Det finns även
klara luckor där kompetens behövs bl.a. provtagning av miljöprover med farliga
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ämnen och sanering efter en CBRN-händelse. Idag finns resurser för R-sanering
och för kemiolyckor.
Det bör även skapas en databank där alla incidenter nationellt registreras och
kategoriseras vilka olika aktörer kan få tillgång till för att dra lärdom av och vilka
kan användas vid konstruerande av övningar och scenarier. Det har också
framgått att flera myndigheter utvecklar sina egna CBRN-scenarier och att andra
myndigheter inte känner till dessa. Det bör skapas en central funktion där olika
CBRN-scenarier lagras och vilka kan göras tillgängliga för olika aktörer
beroende på sekretessgraden på scenarierna och aktörens rätt att få del av
materialet. Det bör även skapas ett nationellt forum där scenarier som har
utvecklats och testats kan samlas både öppna och hemliga sådana så att olika
aktörer får kännedom om de scenarier som har utvecklats för övning och
utbildning när det gäller CBRN-händelser.
För alla svenska aktörer inom CBRN- och E-områdena bör det skapas en
gemensam area på Internet, vidareutveckling av det som finns inom bl.a. SOFÄ:s
ram, där alla gällande EU- och FN-dokument, direktiv och arbetspapper samlas
liksom alla relevanta nationella dokument och information. Här bör även de
gällande och uppdaterade listorna för CBRNE-ämnen vilka används i olika
sammanhang finnas. Tillgången kunde vara öppen för en viss del och begränsad
för andra delar.
För att möjliggöra en snabb respons vid akuta händelser bör en ansvarig
tjänsteman i beredskap (TiB) skapas som ansvarar för dessa centrala databanker
och som direkt kan kontakta berörda myndigheters TiB om tillgång till resurser
önskas från en viss myndighet. Denna TiB-funktion bör även ha direktkontakt
med Regeringskansliet om en förfrågan kommer från ett annat medlemsland
inom EU i en akut situation. Det kan konstateras att mycket av samverkan och
informationsutbytet mellan myndigheter baseras fortfarande på informella
kontakter vilka uppfattas fungera snabbare än de formella.

15.3 Förbättra hanteringen av krisinformation
och larmning
Vid en antagonistisk händelse med CBRN-inslag kommer behovet av korrekt
information och att den delges snabbt till alla berörda vara extra viktigt. CBRNämnenas speciella natur innebär att ryktesspridning kan resultera i stora
bekymmer för samhället och ansvariga myndigheter. Problem när det gäller
kommunikationen och delgivning av information mellan myndigheter vid en akut
händelse med hot om eller insatser med CBRN-ämnen måste bli föremål för
skarpa övningar för att öva ansvariga på alla nivåer. Inom Svenska
Laboratorienätverket har man genomfört studier av larmvägar vid avsiktlig
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smittspridning och påvisat brister. 522 Liknande brister framgick vid intervjuer
men även vid SOFÄ-övningen i Skåne 2011. Idag informeras medborgare snabbt
via olika sociala medier varför desinformation också kan få en snabb och
omfattande spridning. Myndigheter måste därför också snabbt nå ut med
samordnad och korrekt information.
Den av SOFÄ genomförda övningen i Skåne med B-scenario i december 2011
bekräftade till del det som intervjuade myndighetsrepresentanter sett som
problematiskt. Inrapportering av en händelse, initial hotvärdering och
hanteringen av den till stor del beror på vilken aktör som först får vetskap om
händelsen. Dessutom visades på bristen av en nationell resursbank där
information om kompetens och utrustning fanns samlat samt brister i
informationshanteringen bl.a. gällande samordning, gemensam lägesbild och
spridning av information horisontellt mellan myndigheter. Övningar både
nationella och internationella är viktiga för att förbättra samverkan och förmågan
liksom ökad medverkan från Regeringskansliet.
Vid en akut CBRN-händelse i Sverige finns det flera alternativ hur andra
myndigheter eller allmänheten larmas och informeras liksom andra stater.
Exempelvis kan händelsen komma att hanteras olika beroende på hur ett larm
eller hot når polisen. Inom EU finns en rad olika förvarningssystem och det bör
övervägas om inte Sverige borde initiera arbete för att skapa ett enhetligt
sammanhållet nationellt förvarningssystem. Arbete borde inledas för att
undersöka förutsättningarna för hur ett sådant system kan byggas med beaktande
av internationella erfarenheter och hur det bäst kan kopplas till de
förvarningssystem som EU redan har etablerat.

15.4 Brister i förmåga att hantera CBRNhändelser med antagonistiska inslag
EU:s handlingsplan för CBRN har varit viktig för att få svenska myndigheter att
förbättra beredskapen mot CBRN. Däremot har inte risken för antagonistiska hot
inklusive terrorism utnyttjande CBRN ännu fått ett genomslag i de flesta
myndigheters planer eller risk- och sårbarhetsanalyser. Det går därför inte
generellt att uttala sig om myndigheternas förmåga att motstå CBRN-händelser
med antagonistiska inslag. Flera myndigheter har diskuterat dessa risker men få
har bedömt sin förmåga. Idag följer MSB upp den nationella implementeringen
av EU:s handlingsplan för CBRN på ett övergripande plan men det begränsas till
att främst samla in underlag från myndigheter för den svenska rapportering till
EU då MSB endast har mandat för samordning och att föreslå åtgärder.

522

LRN (2011) Identifiering av larmvägar i händelse av avsiktlig smittspridning biokriminalitet och
bioterrorism, Projektrapport 2011/1.
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Från MSB går det inte från deras samlade bedömning av risk- och
sårbarhetsanalyser 2011 eller dess rapportering av den nationella
implementeringen av EU:s handlingsplan för CBRN utläsa hur denna förmåga att
hantera antagonistiska insatser med CBRN är när det gäller svenska
myndigheter. Myndigheter som inte behandlat denna aspekt bör uppmanas att ta
med det i nästa års risk- och sårbarhetsanalys. Rapporteringen från MSB om hur
arbetet med EU:s handlingsplan för CBRN behöver vara mer detaljerad och
innehållsrik. MSB påtalar att svenska myndigheter inte i alla avseenden lever upp
till kraven enligt EU:s handlingsplan för CBRN men det bör finnas en mekanism
för att om brister noteras att detta resulterar i krav på att förbättringar genomförs
från berört departement inom Regeringskansliet.
I linje med vad man gör i Storbritannien och Nederländerna bör man göra
nationella hot och riskbedömningar som omfattar alla typer av händelser från
naturkatastrofer, olyckor, organiserad kriminalitet till antagonistiska insatser inkl.
terrorism. Det är viktigt att detta involverar även olika sakmyndigheter och
departement förutom underrättelsemyndigheterna. Denna bedömning kan sedan
exempelvis vart tredje år omprövas eller om särskilda skäl föreligger. Den
nationella risk- och sårbarhetsbedömningen som genomförs i Sverige kan ses
som ett komplement till detta i dess nuvarande form men ersätter inte behovet.
De listor på CBRN-ämnen som EU har utarbetats är inte öppna annat än för
officiellt bruk. Listorna är kortare än motsvarande listor som finns i
lagstiftningen för exportkontroll i linje med Australiengruppens listor. Det är
oklart hur dessa EU-listor är tänkta att använda och skälen för att de gjorts korta.
Listorna är tänkt att användas kopplat till åtgärder men detta är inte klart.
Myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser borde ge en bild av hur varje
myndighet ser på sin förmåga att hantera en antagonistisk händelse med CBRNinslag. Problemet här är att få myndigheter överhuvudtaget gjort en sådan
bedömning. Vanligast är att man listar antagonistiska hot inklusive terrorism som
en risk men att man med all rätt har svårt att bedöma sannolikheten för sådana
händelser. Sannolikheten för bioterrorism anses svårbedömd men antas vara låg
men kan orsaka svåra påfrestningar på samhället. Det kan även noteras att
myndigheterna gör olika bedömningar när det gäller liknande händelser
exempelvis risken för vattenburna utbrott och dess konsekvenser för samhället.
Ett effektivt sätt att värdera samhällets och myndigheters förmåga att motstå
sådana mindre sannolika händelser som antagonistiska hot med CBRN-ämnen är
att genomföra bra utformade ”skarpa” övningar. Viktigt är att dessa övningar
utvärderas objektivt av oberoende expertis och att vunna erfarenheter både
positiva och negativa görs tillgängliga för andra aktörer.
Förmågan i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar är
bristfällig eller mycket bristfällig för beredskapssektorn som helhet för händelser
som innebär brottslig verksamhet med strålkällor inkluderande smuggling eller
oavsiktlig införsel av radioaktiva ämnen. Sverige har näst intill ingen kontroll av
141

FOI-R--3536--SE

radioaktivt material som passerar landets gränser. Vid terrorangrepp mot
transport av nytt kärnbränsle kan konsekvenser bli från lokalt mycket begränsade
till lokalt allvarliga. Angrepp eller sabotage mot svenskt kärnkraftverk kan i
värsta fall leda till stora utsläpp, olösbara saneringsproblem och kostbara
samhällskonsekvenser. Aktionsgrupper har tagit sig in på svenska kärnkraftverk
för att visa på brister i säkerheten. Sannolikheten för nukleär terrorism anses ha
ökat enligt SSM.
När det gäller antagonistiska insatser med CBRN behöver fokus för bedömning
av risker och sårbarhet vidgas från transporter av farligt gods, livsmedelsektorn
och kärnenergisektorn. Här behövs studier av andra samhällssektorer bl.a. risker
inom kemisk industri eller säkerhetsrisker allmänt vid arbete med och hantering
av farliga ämnen. En viktig del är att uppmärksamma de som arbetar med farliga
ämnen om riskerna med att obehöriga skaffar sig tillgång till kunskaper och
material. ISP har förutom SÄPO getts uppgiften att informera universitet och
högskolor avseende risker med spridning av kunskaper och teknologi som kan
användas för att utveckla massförstörelsevapen. ISP såg helst att någon annan
funktion gavs den här uppgiften då de saknar resurser för detta.
Vid genomgång av myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser behandlas sällan
frågan om risker med ”insiders” även där verksamhet bedrivs med farliga ämnen.
Ett område som behöver uppmärksammas mer är den interna säkerheten inom
myndigheter och företag för att förhindra att ”insiders” eller obehöriga får
tillgång till kunskap, material eller CBRNE-ämnen som kan missbrukas.
Myndigheter bör i högre grad uppmärksamma risker med att anställda själva eller
utnyttjas av externa krafter för att få tag på farliga ämnen och kunskap om
sådana. Det saknas nästan helt en diskussion kring sådana frågor i risk- och
sårbarhetsanalyserna från myndigheter 2011.
Det bör även göras en genomgång av den information som kommuner,
länsstyrelse och myndigheter lämnar i sina öppet tillgängliga risk- och
sårbarhetsanalyser om inte dessa ger i vissa fall alltför detaljerad information om
sårbarheter som eventuella antagonister skulle kunna utnyttja för planering av
attentat. Bra är att exempelvis SVA diskuterar risker och den egna förmågan att
hantera bioterrorism i en hemlig bilaga.
Ett område som i ökad utsträckning behöver beaktas är att stärka arbetet inom
företag med att förbättra säkerheten generellt. Om anläggningar är
skyddsklassade finns detta reglerat. För huvuddelen av industrin förutom den
kärntekniska finns detta inte reglerat utan ansvaret åvilar ägaren. Samtidigt finns
det ingen myndighet som har det som uppgift att följa trots att flera myndigheter
genomför regelbundna inspektioner av industrier avseende arbetsmiljö och yttre
miljö etc. Det skulle behövas en kompetent inspektionsfunktion som även täcker
säkerhetsaspekter. En bättre samordning mellan myndigheter avseende de
kemiska och biologiska områdena är nödvändig samt att bättre samordna och
höja kraven på inspektörer. En reflektion är att det saknas någon myndighet i
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Sverige som följer upp säkerhetsåtgärder vid myndigheter och företag förutom
för de skyddsobjekt som SÄPO har direkt ansvar för. Säkerhetsåtgärderna är
något som varje organisation och företag själva får utforma efter eget omdöme
men någon myndighetskontroll saknas. Avseende säkerheten inom företag och
institutioner bör man på liknande sätt som i Storbritannien aktivt ge råd till dessa
om hur man kan förbättra säkerheten vid anläggningar. Idag är ingen ansvarig
förutom företaget självt för att följa upp säkerhetsarbetet.
Det var svårt att fälla någon som olovligen för ut utrustning som är
exportkontrollerad då myndigheter måste då kunna bevisa att företaget borde ha
känt till den svenska lagstiftningen. Ett förslag är att när nya bolag registrerades
hos bolagsverket ska de även få markera att de känner till bl.a. lagstiftningen om
exportkontroll så att om man påvisar att företaget bryter mot dessa senare kan
företaget inte hävda att de var i god tro och inte kände till lagstiftningen.

15.5 Förbättra samverkan med polis och FM
De brister som vissa myndigheter uppfattade att det fanns för kommunikationen
mellan polisen och andra civila myndigheter vid en akut CBRN-händelse bör
snarast undanröjas genom dialoger och övningar där berörda ingår. Polisen ansåg
att det kunde ta för lång tid att få eventuella FM:s CBRN-resurser på plats varför
det skulle vara bättre att bygga upp egna CBRN-resurser exempelvis i nordisk
regi som man har befälsrätt över. Denna tanke att vidareutveckla den nordiska
samverkan inom CBRN-området bör utvecklas vidare exempelvis inom
Hagagruppen. Initialt kunde någon form av virtuellt centrum skapas där
information från nationella databaser med förteckningar på CBRNE-experter och
insatsteam etc. kunde nås. Här kunde även nationella övningar och resultat från
sådana delges.
Försvarsmakten utbildar personal för att kunna bistå vid polisiära insatser och
personal från specialförband och CBRN-förband bör också kunna komma i fråga
för denna utbildning. I enlighet med ett RPS beslut är det dock endast militärer
från sjö- och flygstridskrafter som ska utbildas, inte personal från FM:s CBRNförband. Försvarsmakten ser gärna att CBRN-resurserna används av hela
samhället. Användandet blir emellertid ofta problematiskt, främst på grund av
hinder av administrativ natur då olika departement är involverade. De
administrativa och andra hinder som förhindrar att FM:s CBRN-resurser kan
utnyttjas vid akuta behov av civila myndigheter måste lösas. För att underlätta
och minska insatstiden för FM:s stöd till civila myndigheter bör det övervägas
om inte viss utrustning kunde förrådställas på ett par platser i landet. Ökad
tydlighet efterlyses för i vilka situationer FM:s CBRN-resurser kan användas vid
civil krishantering. Samtidigt bör polisens behov av CBRN-kompetens och
resurser förtydligas.
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Vikten av att svenska myndigheter och organisationer engageras sig i EU:s
säkerhetsforskningsprogram har positivt inverkat på svenska myndigheters vilja
att beakta antagonistiska hot och risker med CBRN-ämnen i sin beredskapsplanering. Bra exempel på det är det ökande intresse som SJV, SLV och SVA
visat för risken med bioterrorism riktad mot jordbrukssektorn. Det visar att EU
projekten kan vara en viktig drivkraft för att få myndigheter i Sverige att agera.
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Förkortningar
AG

Australia Group

AV

Arbetsmiljöverket

AniBioThreat Animal Biological Threat (EU project)
BTWC

B- och toxinvapenkonventionen (UN)

BSL

Biosafety level

BSRBCC

Baltic Sea Region Border Control Cooperation

CBB

Centre for Biosecurity och Biopreparedness (Denmark)

CBRN

Kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära ämnen

CBRNE

Kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära eller
explosiva ämnen

CFG

Central fältepidemiologisk grupp

CoE

Centres of Excellence

CPNI

Centre for the Protection of National Infrastructure (UK)

CSI

Container security initiative

CTG

Counter-Terrorism Group

CTPG

Counter-Terrorism Project Group (EU)

CTSA

Counter-Terrorism Security Advisors (UK)

CTITF

Counter-Terrorism International Task Force (UN)

DIYBio

Do-it-yourself-biotechnology

DG ECHO

Direktoratet för humanitärt bistånd (EU)

DG Home

Direktoratet för inrikesfrågor (EU)

EBDS

European Union Bomb Data System (EU)

ECDC

European Centre for Disease Control

EFSA

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

ERNCIP

European Reference Network on Critical Infrastructure

EU

Europeiska unionen
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EU CBRNE Action Plan EU:s handlingsplan för CBRNE
Euroatom

Europeiska atomenergigemenskapen

Europol

Europeiska polisbyrån

EWS

Early Warning System (EU)

FM

Försvarsmakten

FN

Förenta nationerna

FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut

FBD

Forum för beredskapsdiagnostik

FRA

Försvarets radioanstalt

FRONTEX Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa
samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre
gränser
Fö

Försvarsdepartementet

GHS

Globally Harmonized System of Classification and
labeling of chemicals

IAEA

International Atomic Energy Agency

IDA

Interdepartemental arbetsgrupp (RK)

IHR

Internationella Hälsoreglementet (WHO)

ISP

Inspektionen för strategiska produkter

ITDB

Illicit Trafficking in Nuclear Materials and Other
Radioactive Sources

JRC

Joint Research Centres (EU)

Ju

Justitiedepartementet

KBM

Krisberedskapsmyndigheten

KBV

Kustbevakningen

Kc

Kunskapscentrum (SoS)

KiB

Kommunikatör i Beredskap

LMV

Läkemedelsverket
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LRF

Lantbrukarnas riksförbund

LRN

Svenska Laboratorie Responsnätverket

LSO

Lagen om skydd mot olyckor

MEG

Medicinska expertgrupper (för B, C och RN, hos SoS)

MS

Medlemsstat

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MTCR

Missile Technology Control Regime

MUC

Maritima underrättelsecentret

MUST

Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (FM)

NaCTSO

National Counter Terrorism Security Office (UK)

NAFS

Nationellt forum för inriktning och samordning av
övningar

NBN

Nordic Biosafety Network

NCT

Nationellt centrum för terrorhotbedömning

NCTb

National Coordinator for Counterterrorism (Netherlands)

NI

Nationella Insatsstyrkan (RPS)

NORDEFCO Nordic Defence Cooperation
NPG

Nationella pandemigruppen

NUC

Nationella underrättelsecentret (RPS)

NRR

National Risk Register (UK).

NSG

Nuclear Suppliers Group

OPCW

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
(CWC, UN)

PDA

Produkter med dubbla användningsområden

Reach

Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of
Chemicals

RECCEX

Nordic CBRN Reconnaissance Exercise

RK

Regeringskansliet
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PKC

Polisens regionala kontaktcentra

ProMed

Program for Monitoring Emerging Diseases

PSI

Proliferation Security Initiative

PWGT

Police Working Group on Terrorism (EU+)

RAKEL

Nationellt kommunikationssystem för samverkan och
ledning.

RAN

Radicalization and Awareness Network (EU)

RIVM

National Institute of Public Health and the Environment
(Netherlands)

RKP

Rikskriminalpolisen

RKC

Rikskommunikationscentralen

RPS

Rikspolisstyrelsen

RSA

Risk- och sårbarhetsanalys

SAMFI

Samverkansgruppen för informationssäkerhet

SAMFILL

Grupp för att samordna tillsynsmyndigheternas arbete
med lagen om transport av farligt gods

SARS

Severe Acute Respiratory Syndrome

SB

Statsrådsberedningen

SITCEN

Situation Centre (EU)

SJV

Statens jordbruksverk

SKL

Statens kriminaltekniska laboratorium

SKC

Säkerhetspolisens kommunikationscentral

SkyddC

Totalförsvarets skyddscentrum

SLV

Statens livsmedelsverk

SMC

Swedish Maritime Clearance

SMI

Smittskyddsinstitutet
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SmiNet

Det är ett samprojekt mellan SMI och landstingens
smittskyddsläkare för nationell och lokal övervakning
enligt smittskyddslagen

SO

Samverkansområde (MSB)

SOFÄ

Samverkansområdet Farliga ämnen

SoS

Socialstyrelsen

SOS Alarm Har på uppdrag av staten ansvaret för nödnumret 112
inom Sverige. SOS Alarm ska även vara en resurs i
samhällets krisberedskap
SR

Samverkansrådet mot terrorism

SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten

SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt

SÄPO

Säkerhetspolisen

TiB

Tjänsteman i beredskap

TNO

Nederländska Organisationen för Tillämpad Forskning

SkyddC

Totalförsvarets skyddscentrum (FM)

UD

Utrikesdepartementet

UNICRI

United Nations Interregional Crime and Justice Research
Institute.

UNODC

United Nations Office on Drugs & Crime

UNAoC

UN Alliance of Civilizations

VAB

Arbetsgruppen för dricksvatten och beredskap fungerar
som en tvärgrupp inom krishanteringssystemet

VAKA

Nationell vattenkatastrofgrupp

VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten

WA

Wassenaar Arrangement

WIS

Webbaserat informationssystem för aktörer i
krishanteringssystemet

WPDU

Working Party on Dual-Use Goods (EU)
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WHO

Världshälsoorganisationen (FN)

WCO

World Customs Organisation

WGEA

Working Group Electronic Attacks

WGT

Working Group on Terrorism (EU)

VSAT

Vulnerability Self Assessment Tool (UK)

AnibioThreat Animal Biological Threat (EU projekt)
ÖB

Överbefälhavare
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Bilaga 1
Definitioner och begrepp
CBRNE är en samlingsbeteckning för farliga ämnen, kemiska, biologiska,
radiologiska, nukleära och explosivämnen. Det är bara på senare tid som E
lagts till och tidigare användes genomgående CBRN. Det finns en EU:s
handlingsplan för CBRN och en handlingsplan för explosivämnen (E).
Samverkan som begrepp är inte väl definierat och kan tolkas olika av
myndigheter och tjänstemän. Närliggande begrepp som samordning och
samarbete kommer vanligen in i en diskussion om samverkan. Ett försök att
förklara begreppen: 523 Samverkan kan sägas vara den interaktion som sker
mellan två eller flera aktörer i syfte att samordna sina verksamheter och uppnå
gemensamma mål. Samordning förutsätter samverkan. Olika organisationer
samordnar sina insatser.
Omvärldsanalys är ett mångtydigt och svårdefinierat begrepp. I statliga
myndigheters sammanhang kan det tolkas som ett samlingsbegrepp för en mängd
olika verksamheter som bevakar och analyserar förändringar i omvärlden.
Oavsett vilken term och inriktning som har gjort sig gällande, syftar de här
verksamheterna till att ta fram beslutsunderlag för planering och beredskap inför
framtiden. 524
Olycka enligt lagen en plötsligt inträffad händelse som medför eller kan befaras
medföra skada. I detta innefattas händelser som beror på företeelser i naturen
eller som inträffar utan inverkan av människors handlande, såväl som händelser
som inträffar på grund av människors handlande eller underlåtenhet att handla.
Lagen gör ingen skillnad på om handlingen eller underlåtenheten är uppsåtlig
eller inte. 525
Antagonism som begrepp saknar en enhetlig definition. I denna rapport används
MSB:s definition: Antagonistiska hot kan ses som avsiktligt illvilliga och illegala
hot. De kan utgå från terrorister, irreguljära förband och organiserad brottslighet.
Antagonistiska hot omfattar därmed inte bara hot om terrorism, utan även hot om
sabotage och stöld. Det avgörande är medvetenheten hos den som utför eller
avser att utföra en handling. Det kan handla om att skada någon utan att själv

523

Westrin, C-G., (1986) ”Social och medicinsk samverkan: Begrepp och betingelser”, Social
medicinsk Tidskrift, 7-8, s. 280-285.
524
Samuel Bohman (2009) Omvärldsanalys i statliga myndigheter Framväxt, organisation och
arbetsmetoder, Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier, 2009:12.
525
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.
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göra någon vinning, men det kan också handla om att skada någon för politisk
eller ekonomisk vinning. 526
Allvarlig händelse enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planering inför höjd
beredskap, definieras en allvarlig händelse som en händelse som är så omfattande
eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på ett särskilt
sätt. Allvarliga händelser kan i vissa fall få konsekvenser som innebär att man
behöver tillämpa lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 527
Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar avser
att det inom verksamhets- eller ansvarsområdet ska finnas god förmåga att
motstå allvarliga störningar så att verksamheten kan bedrivas på en sådan nivå att
samhället fortfarande kan fungera och säkerställa en grundläggande service,
trygghet och omvårdnad om allvarliga störningar skulle inträffa (Fö, 2010,
s.2). 528
Förmåga avser krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet
att motstå allvarliga störningar. 529
Förmågebedömning denna fas är en del av sårbarhetsbedömningen då det är
lämpligt att bedöma organisationens förmåga att förutse, motstå och hantera de
risker och hot som analyserats i riskbedömningen. I MSB föreskrifter finns de
fastslagna indikatorerna som ska användas för att bedöma krisberedskapsförmågan. 530
Het zon är den del av insatsområde där det bedöms föreligga omedelbar eller
överhängande fara för liv och hälsa. Personal inom den heta zonen skall ha
skyddsutrustning särskilt anpassad för situationen.
Hot en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar. Ett hot kan
även bestå av en händelse eller en företeelse som i sig framkallar fara mot något

526

MSB (2010) Antagonistiska hot mot transporter av farligt gods, hot, skydd och förmåga, 201005-11, Dnr. 2009:8501, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, s. 7.
527
SoS (2011) Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2011, Artikelnr 2011-11-29; s. 17.
528
Fö (2010). Uppdrag att genomföra förmågebedömning i samband med risk- och sårbarhetsanalys
2010. FÖ2010/314/SSK, Stockholm: Försvarsdepartementet.
529
Regeringsbeslut dnr Fö2010/314/SSK, ”Uppdrag att genomföra förmågebedömning i samband
med risk- och sårbarhetsanalys 2010”.
530
MSB (2010) ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och
landstings risk- och sårbarhetsanalyser”, beslutade den 28 september 2010, MSBFS 2010:6 och
MSBFS 2010:7, Utkom från trycket den 6 oktober 2010, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
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eller någon utan att det i sammanhanget förekommer aktörer med kapacitet och
avsikt att orsaka skada. 531
Kritisk infrastruktur definieras som fysisk struktur vars funktionalitet bidrar
till att säkerställa upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner. 532
Kris en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och
hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan
hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det
vanliga och vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera
aktörer. 533
Krisberedskap är förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder
samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter
en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer. 534
Krisberedskapen syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets
funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. 535
Krishanteringsförmåga avser att det inom ansvarsområdet ska finnas en god
förmåga att vid allvarliga störningar leda den egna verksamheten, fatta beslut
inom det egna ansvarsområdet, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information
och vid behov kunna samverka med andra aktörer. Det ska finnas en god
förmåga att snarast genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa, skydda och
lindra effekterna av det inträffade. 536
Risk är en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och
de (negativa) konsekvenser händelsen i fråga kan leda till.
Samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion av sådan
betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor
risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller
samhällets grundläggande värden. 537

531

MSB (2010) Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, MSB245 - april 2011, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, s. 78.
532
Ibid., s. 11.
533
Proposition 2007/08:92, Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull (bet. 2007/08:FöU12, rskr.
2007/08:193), s. 77.
534
Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, 4 §.
535
Regeringskansliets hemsida, Krisberedskap och hur definieras begreppet kris? På Internet:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12083 (hämtat 13 december 2011).
536
SoS (2011) Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2011, Artikelnr 2011-11-29; s. 18.
537
MSB (2011) Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld Nationell strategi för skydd av
samhällsviktig verksamhet, MSB226, december, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, s.
10.
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Sannolikhet mått på hur troligt det är att en händelse inträffar inom en given
tidsperiod.
Sektorsansvar innebär att alla myndigheter och organisationer har ett ansvar för
sitt verksamhetsområde, även vid kris.
Sårbarhet betecknar hur mycket och hur allvarligt samhället eller delar av
samhället påverkas av en händelse. De konsekvenser som en aktör eller samhället
– trots en viss förmåga – inte lyckas förutse, hantera, motstå och återhämta sig
ifrån anger graden av sårbarhet. 538
Sårbarhetsanalys kan beskrivas som ett systematiskt sätt att utvärdera och
bestämma sårbarhet. 539
Sårbarhet betecknar hur mycket och hur allvarligt samhället eller delar av
samhället påverkas av en händelse. De konsekvenser som en aktör eller samhället
– trots en viss förmåga – inte lyckas förutse, hantera, motstå och återhämta sig
från anger graden av sårbarhet. 540
Sårbarhetsanalys syftar till att detaljerat analysera hur allvarligt och omfattande
en specifik händelse påverkar samhället eller den egna organisationen.
Förmågebedömningen och beroendeanalys kan ses som en del av
sårbarhetsanalysen.
Terrorism saknar en gemensam internationellt accepterad definition. Med
terrorism, i denna studie avses olagliga, politiskt eller ideologiskt motiverade
aktioner, i vilka våld eller hot om våld används för att sprida skräck (terror) i
syfte att skapa sådan uppmärksamhet som kan befrämja terroristens yttersta mål:
att förändra den politiska ordningen. Det finns dock en svensk lag om
terroristbrott som baseras på EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism.
Enligt denna är terrorism en gärning som allvarligt kan skada en stat eller
mellanstatlig organisation om denna syftade till att:
•
•
•

injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller
avstå från att vidta en åtgärd, eller
destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella,
ekonomiska eller sociala strukturer.” 541

538

KBM (2006). Risk- och Sårbarhetsanalyser – Vägledning för statliga myndigheter. KBM
rekommenderar 2006:4, Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten; s. 13.
539
Ibid.; s. 13.
540
MSB (2011) Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
541
Säkerhetspolisens hemsida, rubrik Terrorism, på Internet:
http://www.sakerhetspolisen.se/terrorism/omterrorism.4.7671d7bb110e3dcb1fd80002841.html,
(hämtad 2012-08-14).
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Bilaga 2
Förteckning på genomförda möten och
aktiviteter
• En första diskussion om projektets inriktning genomfördes den 15 februari
2011 på försvarsdepartementet med Sara Bogefeldt Darlin varvid inriktningen
av studien diskuterades.
• Ett samrådsmöte med representanter från Justitiedepartementet genomfördes
den 23e maj 2011 med FOI projektledare och deltagande av representanter för
Försvarsdepartementet Sara Bogefeldt Darlin och Petter Nelin (SSK) samt
Justitiedepartementet Tomas Färndahl och Fredrik Agemark för att fastställa
inriktning och avgränsningar.
• Ett möte på Fö SSK genomfördes i december 2011 för att avrapportera första
årets arbete inom projektet.
• Ett uppföljningsmöte genomfördes i mars 2012 för att diskutera det fortsatta
arbetet.
• Den 14 juni 2012 genomfördes ett möte med Fö/SSK och Fö/SSP
representanter för att presentera resultaten i den preliminära rapporten för
projektet 2011-2012.
• Projektet presenterades för information och diskussion om inriktning samt
medverkan av myndigheter vid Samverkansområdet farliga ämnen SOFÄ,
MSB, 3e maj 2011
• Besök från UK Home Office 3 mars 2011 vid FOI, diskussion om CBRN och
terrorism.
• Kontaktpersoner på olika myndigheter har identifierats och intervjuats
avseende samverkan vid antagonistiska händelser med CBRN.
• En genomgång har gjorts av myndigheters ansvar när det gäller CBRN
händelser med antagonistiska inslag.
• En sammanställning har gjorts avseende synen på CBRN terrorism
internationellt.
• En genomgång har gjorts när det gäller arbetet inom EU och CBRN terrorism.
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• En genomgång har gjorts och en rapport har utarbetats när det gäller arbetet
inom FN. 542
• Lägesrapport 1 delgavs Fö 23 maj 2011. 543
• Lägesrapport 2 delgavs Fö 30 oktober 2011. 544
• En preliminär slutrapport delgavs Fö i 14 juni 2012. 545
• Med anledning av uppdrag till FOI lämnat synpunkter till Fö vid översyn av
den Europeiska säkerhetsstrategin. 546
• Lämnat remissynpunkter på MSB CBRN ordlista. 547
• Medverkan som observatör vid SOFÄ övning Skåne. 548
• Deltagit vid European Workshop on Biosecurity i Köpenhamn, 11-12 juni
2012.
• Deltagit vid besök vid Nederländska Inrikesministeriet och centret för
krishantering 27 juni 2012 anordnat av EU FP7 projektet AniBioThreat.
• Medverkat med presentation om B-hotet vid Landsbygdsdepartementets
seminarium: Antagonistiska B-hot mot jordbruks- och livsmedelsproduktionen, Rosenbad, 10 december, 2012.

542

Roffey R. (2011) United Nations Actions against International Terrorism, FOI rapport R--3176-SE, Umeå, Totalförsvarets forskningsinstitut.
543
Roffey, R. (2011) Lägesrapport 1, Samhällets förmåga att motstå en CBRN händelse med
antagonistiska inslag, 2011-05-23, Totalförsvarets forskningsinstitut.
544
Roffey, R. (2011) Lägesrapport 2, Samhällets förmåga att motstå en CBRN händelse med
antagonistiska inslag, 2011-10-30, Totalförsvarets forskningsinstitut.
545
Roffey, R. (2012) Samhällets förmåga att motstå en CBRN-händelse med antagonistiska inslag,
preliminär rapport 2011-2012, 5 juni, Totalförsvarets forskningsinstitut.
546
Roffey, R. (2011) ”PM med anledning av uppdraget till FOI angående översyn av den
Europeiska Säkerhetsstrategin”, 2011-09-01, Totalförsvarets forskningsinstitut.
547
MSB CBRN ordlista och CBRN Glossary.
548
Sonnsjö, Hannes (2012) Övning Skåne, Seminarieövning arrangerad av Samverkansrådet
Farliga Ämnen, Malmö stad och Region Skåne 6 december 2011, april, FOI –R--3411--SE,
Stockholm, Totalförsvarets forskningsinstitut.
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Bilaga 3
Förteckning på intervjuade personer
Kansliet för krishantering RK Lars Hedström Bitr. Chef.
FOI Jan-Olof Lind GD och Nils Olsson, Avdelningschef, Försvars och
Säkerhetssystem (ingår i Samverkansrådet mot terrorism).
FM Anders Jansson, Myndighetssamverkan, INSS J9 C GEN (ingår i
Samverkansrådets samordningsgrupp).
SkyddC Toni Dufvenberg, FM, SkyddC.
RPS Per Engström, Sektionschef (för sektion 2) på Polisavdelningens
Brottsförebyggande enhet.
SÄPO Enhetschef, Kontraterrorism och representant för AG icke-spridning.
NCT Bertil Höckerdahl C NCT.
MSB Richard Olsson, Susanne Ekströmer Lövgren, Per-Åke Mårtensson, Ulf
Eliasson, Michael Wermelin, Samordning av FOU, Avd Utveckling och
beredskap (intervju M Normark inom ramen för annat FOI projekt).
Tullverket Åke Samuelsson Ledningsstaben, Beredskapsamordnare.
SVA Rickard Knutsson, Koordinator, EU FP7 AniBioThreat.
Jordbruksverket Anders Landgren Beredskapshandläggare, Bengt Larsson,
Processchef smittskydd, Catrin Molander, Enhetschef, enheten för internationella
frågor och beredskap, och Anna Tubbin, Projektledare AniBioThreat.
Socialstyrelsen Åsa Ljungquist Krisberedskap, GD-staben Tf enhetschef,
utredare, Agneta Holmström, Enhetschef på enheten för Hälso- och smittskydd,
Susanna Sigurdsson, Utredare krisberedskap.
SMI Andreas Bråve Chef för enheten för högpatogena mikroorganismer och Åsa
Björndal Chef för enheten för biorisker.
SSM Stig Husin, Utredare, enheten för beredskap, Avd. för strålskydd.
SLV Mats Johansson, Beredskapssamordnare.
ISP Daniel Nord, Chef Sakpolitik, Hanna Björklund (PDA), Linda Hinas
(Teknisk Expert, PDA).
P&K Bo Olsson, Plast och Kemiföretagen.
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Bilaga 4
EU CBRN Action Plan list of goals 549
PREVENTION
1. Develop EU lists of high-risk CBRN materials and risk-based approaches to
security
2. Enhance the security of high risk CBRN materials and facilities
3. Enhance control over high risk CBRN materials
4. Contribute to the development of a high security culture of staff
5. Improve the identification and reporting of suspicious transactions and
behaviour
6. Enhance the security of transport
7. Improve information exchange
8. Strengthen the import/export regime
9. Strengthen cooperation on the security of nuclear materials

DETECTION
1. Establish a scenario-based/modelling approach to identifying work priorities
in the detection field
2. Develop minimum detection standards
3. Establish trialling, testing and certification schemes for CBRN detection in
the EU
4. Identify good practices related to the detection of CBRN materials,
awareness raising and training
5. Improve the exchange of information and strengthen the monitoring of
radiation for security purposes

549

Council of the European Union (2009) Council Conclusions on strengthening Chemical,
Biological, Radiological and Nuclear Security in the European Union – an EU CBRN Action Plan,
Brussels, Doc. 15505/1/09, 12 November, 2009 and Annex 1, EU CBRN Action Plan, COM(2009)
273, på Internet:
http://ec.europa.eu/homeaffairs/summary/docs/com_2009_0273_annexe_2_en.pdf (hämtad 201010-20).
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PREPAREDNESS AND RESPONSE
1. Improve emergency planning
2. Strengthen countermeasure capacity
3. Improve domestic and international information flows in case of CBRN
emergencies
4. Develop improved modelling tools and strengthen decontamination capacity
5. Improve the capacity to conduct criminal investigations

4. ACTIONS APPLICABLE TO CBRN PREVENTION,
DETECTION AND RESPONSE
1. Enhance international cooperation
2. Improve communication with the public
3. Develop improved information tools for CBRN security
4. Improve training
5. Strengthen personnel security
6. Strengthen and prioritise research
7. Ensure the criminalisation of acts involving high-risk CBRN material
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Bilaga 5
Besök från UK Home Office vid FOI Stockholm
Vid besök från Office for Security and Counter Terrorism, UK Home Office
angavs att den brittiska regeringen hade gjort en översyn av sin strategi för att
förhindra CBRN-terrorism i linje med sin nationella säkerhetsstrategi från 2009.
I Storbritannien genomförde the Cabinet Office nationella riskbedömningar som
omfattade alla typer av hot och risker (all hazard approach), både naturliga och
sådana som kunde initieras avsiktligt, bl.a. terrorism. Man hade skapat ett
National Risk Register (NRR) där sannolikheten och konsekvenserna bedöms för
allvarliga risker och hot. Polisens National Counter Terrorism Security Office
(NaCTSO) och Centre for the Protection of National Infrastructure (CPNI)
arbetade med att förbättra säkerheten kring arbete och hantering av CBRNämnen. Man hade runt om i landet ett antal rådgivare, Counter Terrorism
Security Advisors (CTSA), vilka hade medverkat till att förbättra säkerheten vid
2000 anläggningar där farliga ämnen hanterades eller lagrades. I en kampanj
hade NaCTSO upplyst företag om att de borde vara extra uppmärksamma om
nya tidigare okända kunder efterfrågade produkter med dubbla användningsområden eller CBRN-ämnen. Man hade också haft kampanjer riktade mot den
akademiska världen för att uppmärksamma den på riskerna med spridning av
kunskap och material som kunde användas för att framställa
massförstörelsevapen. Speciella säkerhetsåtgärder hade vidtagits för laboratorier
som hanterade CBRN-ämnen. NaCTSO hade även utvecklat ett webbaserat
Vulnerability Self Assessment Tool (VSAT). 550

Europeisk biosäkerhetskonferens i Köpenhamn
11-12 juni 2012.
Konferensen European Biosecurity Workshop: Biothreat prevention in practice
var en del i Danmarks arbete inom EU-ordförandeskapet. 551 Representanter från
medlemsstater inom EU, Europol, B- och toxinvapenkonventionens (BTWC)
Implementation Support Unit (ISU), Europeiska kommissionen, FN, liksom
oberoende experter presenterade befintliga system för ökad biosäkerhet och
550

The United Kingdom’s Strategy for Countering CBRN Terrorism, 2010 och The United
Kingdom’s Strategy for Countering International Terrorism, Annual Report 2010 (HM
Government).
551
The European Biosecurity Workshop: “Biothreat Prevention in Practice, Workshop Summary”,
Copenhagen, 11-12 June 2012, på Internet:
http://uk.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Konference_2012/Workshop__summa
ry.pdf (hämtad 2012-09-21)
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internationella initiativ för att motverka hotet om avsiktligt missbruk av
biologiska substanser och smittämnen och material. Presentationerna utgjorde
basen för gruppvisa diskussioner om gemensamma utmaningar och lösningar.
Ungefär 60 deltagare från 16 länder deltog i workshopen och från Sverige deltog
representanter från FOI, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Konferensen
inkluderade också demonstrationer av skyddsutrustning och ett besök på en
dansk vaccinproduktionsanläggning vid Statens Seruminstitut. 552
Danmark inrättade ett Centre for Biosecurity and Biopreparedness (CBB) vid
Seruminstitutet 2001. Inledningsvis pekades på vikten av att skilja på begreppen
biosafety och biosecurity då det inte var samma sak. Vidare betonades att det
biologiska hotet ökade snabbt på grund av den snabba teknikutvecklingen bl.a.
inom syntetisk biologi. Viktigt var att säkerställa smittämnen, utrustningar och
kunskap. Framtida utmaningar var syntetisk biologi, gör det själv bioteknik
(DIYBio) och den globala spridningen av kunskaper inom bioteknik. Det
biologiska hotet presenterades allmänt och man påpekade att det inte fanns någon
gemensam internationell definition eller syn på vad som är dual-use equipment
vilket komplicerade arbetet. Det var svårt att hitta bra sätt för övervakning och
kontroll.
I Danmark hade man baserat på en lagstiftning inrättat ett Centre for Biosecurity
och Biopreparedness (CBB) med 21 personer anställda och samlokaliserat med
Seruminstitutet i Köpenhamn. Inledningsvis 2006 gjordes en omfattande
undersökning av säkerheten vid forskningsinstitutioner och företag. Brister som
då konstaterades var avsaknad av ansvarig funktion för biosäkerhet, icke larmade
dörrar, avsaknad av listor med innehav av biologiska agens, olåsta utrymmen där
smittämnen förvarades och avsaknad av rutiner vid stöld av smittämnen. Baserat
på det utarbetades en lagstiftning om övervakning och kontroll inklusive krav på
licenser för viss typ av biologisk verksamhet. 553 Lagstiftningen omfattar
forskningsinstitutioner, universitet, biotekniska och farmaceutiska företag,
producenter av biologiskt material och diagnostiska laboratorier. För företag
krävdes fysisk säkerhet, personlig säkerhet, utbildning och träning, kontroll av
material och utrustning samt informationssäkerhet. Om företag inte levde upp till
kraven eller att brister upptäcktes vid inspektioner kunde deras licenser
återkallas. De danska myndighetsrepresentanterna ansåg att det idag var betydligt
svårare i Danmark än tidigare att olovligen få tag på farliga smittämnen. (CBB)
är en dansk myndighet som bl.a. har beredskap 24/7 att ingripa vid biologiska
incidenter. Centret består av en direktör, sekretariat, laboratorium och insatsteam.
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Presentationer och ytterligare information finns på www.biosikring.dk/eng.
Act of Parliament No. 474, 2008 and Executive order 981, 2009, på Internet:
www.biosikring.dk/eng; och Biosecurity in Denmark, på Internet:
http://uk.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Konference_2012/BJM_biosecurity_in
_Denmark_June_2012_016.pdf (hämtad 2012-09-12)
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I en presentation gav Storbritanniens Counter-Terrorism Security Advisors en
bild av hur de arbetar. Det fanns 230 sådana advisors utspridda i landet knutna
till den lokala polisen. 554 Dessa rådgivares uppgifter var att skydda kritisk
infrastruktur, skydda anläggningar som hade eller hanterade farliga material/
ämnen och skydda offentliga platser med mycket folk. Enligt lagen kräver listade
smittämnen och toxiska kemikalier (schedules) insatser för övervakning och
kontroll samt inspektioner. Anläggningar med ämnen på listan måste anmäla
innehav och uppfylla vissa kriterier. De hade gett ut en skrift som beskrev
säkerhetskraven. 555
En presentation behandlade nederländernas system för övervakning av
biosäkerhet. 556
Europol hade etablerat en incidentdatabas för explosivämnen (E) som har utökats
till CBRN och till vilken 25 stater var anslutna. Här ingår också ett
varningssystem för att tidigt varna andra stater om incidenter. Hittills hade 5-6
meddelanden skickats. Europol hade även tagit fram a ”CBRNE glossary”. 557
I en presentation redogjordes för Europeiska kommissionens förslag till ”crossborder threats” vilken behandlas på annat ställe i rapporten. 558 En presentation
från DG for Development and Cooperation EuropeAid (DEVCO) handlade om
EU:s CBRN Centres of Excellence (CoE) och deras roll. 559 Dessa leddes av EU:s
Joint Research Centre (JRC) och UNICRI (United Nations Interregional Crime
and Justice Research Institute). Deras uppgift var att stödja utformning av CBRN
policy regionalt och på nationell nivå och att stödja kapacitetsuppbyggnad för att
hantera CBRN-incidenter. Dessa centra kunde ses som samverkansplattformar.
För 2011 fördelades €16 miljoner på 19 projekt i olika delar av världen.
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Implementing Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001, Part 7; och David Weston (2012)
“Biosecurity for Counter-Terrorism: UK Legislation and Enforcement”, National Counter
Terrorism Security Office, UK, på Internet: http://uk.biosikring.dk/519/#c3779
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NaCTSO (2010) Security Requirements for Pathogens and Toxins, February, on the Internet.
http://uk.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Konference_2012/david_weston.pdf
and www.nactso.gov.uk (hämtad 2012-09-21).
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Sander Banus (2012) “The Dutch approach to establish a biosecurity regime for the mitigation of
biological risks”, National Institute of Public Health and the Environment (RIVM), på Internet:
http://uk.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Konference_2012/The_Dutch_Aproac
h_public.pdf (hämtad 2012-09-12)
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Denna “glossary” har i översatt form cirkulerats bland svenska CBRN aktörer för synpunkter,
projektet har även lämnat synpunkter till MSB; och EUROPOL aktiviteter, på Internet:
http://uk.biosikring.dk/519/#c3783 (hämtad 2012-09-21).
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Serious cross border threats to health in the EU: recent developments and future perspectives, på
Internet:
http://uk.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Konference_2012/Paolo_Guglielmetti.
pdf och http://uk.biosikring.dk/519/#c3798 (hämtad 2012-09-21).
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Centre of Excellence, på Internet: http://www.cbrn-coe.eu (hämtad 2012-09-21).
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Arbetet inom ramen för B- och toxinvapenkonventionen presenterades
kortfattat. 560
Deltagarna delades in i tre grupper för diskussioner om lagstiftning, listor med
agens och utrustningar samt kontroll av kunskap och teknologi. Besök
genomfördes vid en produktionsanläggning och ett danskt insatsteam
genomförde en demonstrationsförevisning.
De viktigaste slutsatserna från workshopen var att biosäkerhet utgjorde en global
utmaning. Det stod klart att biosäkerhet var en nationell skyldighet. I vissa
länder, fanns det fortfarande luckor i biosäkerheten, men bland deltagarna fanns
en gemensam syn att biosäkerhet blir allt viktigare varför utbyte av erfarenheter
och internationell samverkan är viktigt. En gemensam miniminivå för
biosäkerhet inom EU kunde vara ett långsiktigt mål. Lagar och förordningar var
viktiga för att garantera en viss minsta biosäkerhetsnivå och att kunna lagföra de
som bryter mot regler och lagstiftning. Rättsliga åtgärder bör gå hand i hand med
en god biosäkerhetskultur. Allmänt fanns det tre sätt att åstadkomma ökad
biosäkerhet på nationell nivå:
2) Införa särskild biosäkerhetslagstiftning
3) Införa kompletterande biosäkerhetselement i den befintliga lagstiftningen.
4) Utarbeta särskilda uppförandekoder kunde vara ett sätt att öka medvetenheten om biosäkerhetsproblematiken.

Besök vid Nederländska Inrikesministeriet och
centret för krishantering 27 juni 2012
Besöket genomfördes som en del inom EU-projektet AniBioThreat som leds av
SVA i Sverige. Mötet var inriktat på skydd mot bioterrorism. Vid mötet deltog
representanter från Sverige (FOI, MSB, SMI, SVA, SJV), Storbritannien (polis)
och Nederländerna. Nederländernas kontraterrorism koordinator Tom van den
Berk informerade om det nederländska CBRN-programmet (från 2008 och som
löper till 2013) 561 och hotbedömningsarbetet. Man genomförde en nationell
hotbedömning vart tredje år. Man pekade på behovet att förbättra det
förebyggande skyddet och säkerheten vid forskningsanläggningar och kemisk
industri som hanterade CBRN-ämnen samt att förbättra skyddet av transporter
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Richard Lennane (2012) “An Evolving Threat: Biological Risks in the 21st Century”, på
Internet: http://uk.biosikring.dk/519/#c3770 (hämtad 2012-09-21).
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“Addressing the risk of terrorist attacks with non-conventional weapons”, National Coordinator
for Counterterrorism and Security, Ministry of Security and Justice, Den Haag, på Internet:
http://english.nctb.nl/themes/Counterterrorism/CBRN_terrorism/ (hämtad 2012-09-21); och
Countering CBRN terrorism and responding to disasters 2005 progress report, 2005 CBRN
progress report: Version 6, 14 March 2006, på Internet:
http://english.nctb.nl/themes/Counterterrorism/CBRN_terrorism/ (hämtad 2012-08-10)
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med sådana ämnen. Det räckte inte med att stärka säkerheten utan
underrättelseinhämtningen behövde även förbättras. Ett annat område var
kommunikation med allmänheten som ansågs viktigt att prioritera.
Nederländerna hade prioriterat att ha en snabbinsatsförmåga för CBRN händelser
baserade på resurser vid the National Institute of Public Health and the
Environment (RIVM) och Nederländska Organisationen för Tillämpad Forskning
(TNO). Det finns också kunskap och resurser inom sex centra för brandförsvaret.
2004 inrättades en central enhet National Coordinator for Counterterrorism
(NCTb) för att förbättra koordineringen mellan olika aktörer när det gäller
skyddet mot terrorism. Ett antal nationella projekt har genomförts för att stärka
säkerheten inom olika områden. Rapporter presenteras regelbundet om hur
säkerheten förbättras. Ett område var att försöka bidra till att artiklar och
information i media fick en ”riktig” inriktning när det gällde terrorism och att
försöka minimera desinformation.
Inom CBRNE hade explosivämnen (E) getts högst prioritet under senare tid
avseende potentiella prekursorer. Man försöker skapa olika barriärer för
anskaffning så att man lättare kunde upptäcka olovlig verksamhet. Fyrverkerier
kunde exempelvis innehålla relativt stora mängder farliga ämnen. Mycket var
inriktat på öka säkerheten inom olika organisationer med fokus på det biologiska
(B)- och nukleära (N)-områdena. Det var väsentligt att stärka skyddet mot stöld
och att ansvariga för innehav snabbt blir medvetna om något saknas. Den privata
sektorn kunde man inte direkt påverka utan här inriktade man sig på att ge dem
verktyg för att själva förbättra säkerheten. När det gällde biosäkerhet så
anordnade man olika workshops.
En annan aspekt var att man utnyttjade s.k. Red Teams för att testa organisationer
på exempelvis hur man kunde få tag på biologiskt material. Det var viktigt att
känna till var olika smittämnen fanns och organisationer borde inte bara ha
ansvariga för biosafety utan också för säkerhetsfrågor (biosecurity). Prioriterat
var internationellt samarbete och att medverka i internationella övningar för att
förbättra säkerheten. 2006 gjordes en omfattande genomgång av alla
anläggningar med CBRN-ämnen. Från 2010 hade man på det biologiska området
en Coordinated biosecurity regime som omfattar förteckningar på var alla
smittämnen fanns, regelverk, sätt för övervakning, hur man bör förankra
biosäkerhetstänkande i organisationer, och sätt att kommunicera kritisk
information till räddningstjänstpersonal. Vid den senaste omgången inspektioner
av anläggningar i Nederländerna påvisades inga brister. Det nederländska Centret
för krishantering och dess arbete presenterades också.
EU-projektet AniBioThreat (Animal Biological Threat) presenterades och den
stora övning som planeras inom projektet i april 2013 i Sverige avseende en
antagonistisk biologisk insats mot jordbrukssektorn.
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