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• Sveriges roll i Europa

– Bakgrund
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Vad innebär ett meddelande 



The European Agenda on Security, COM(2015) 185

Ett säkrare Europa 



Ett säkrare Europa 



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3947_en.htm
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Ett säkrare Europa 



Åtgärdsplan



Åtgärdsplan



SECURITY UNION 
A EUROPE THAT PROTECTS
OCTOBER 2017 

• En europeisk agenda för samhällets säkerhet för 
civilskydd

• KOM har kopplat farliga ämnen/CBRNE till övriga 
säkerhetsprogram

• Ett säkerhetsprogram mot terrorism som kopplar till
– Sveriges prioriterade områden i NRFB och civilt 

försvar
– Aktörsgemensam CBRNE-strategi
– NagExpSEC
– mfl



Meddelandet oktober 2017

1. Minska tillgängligheten av CBRN-material

2. Säkerställa en mer robust beredskap med större 
säkerhet för incidenter med CBRN

3. Bygg starkare interna/externa länkar för 
säkerhet mot CBRN med nyckelpartners från 
lokala till internationella EU-partners

4. Förbättra vår kunskap om risker med CBRN



Områdena har åtgärder

• Område 4.1.1 

• Set up a dedicated Advisory Group on EU CBRN 
Security 

– Member States to appoint national CBRN 
Security Coordinators, as primary points 
of contact in Member States for the 
implementation of the EU CBRN Security 
Action Plan. 



Sveriges nationella koordinatorer 

• Justitiedepartementet i samarbete med MSB och 
Polismyndigheten har utsett

– Susanna Ekströmer, MSB

– Anna Kanth, Polismyndigheten



Koordinatorernas roll

• primära kontaktpunkten i Sverige för genomförandet av 
EU:s handlingsplan tillsammans med Polismyndigheten

• regelbundet granska och analysera hot och risker  med 
CBRN (i samarbete med INTCEN och Europol)

• identifiera luckor i det nationella arbetet inom förebygga, 
upptäcka och varna, i beredskapen och 

– svara med åtgärder samt ge råd för nya politiska 
initiativ för att hantera dessa luckor

• kartlägga befintliga kompetenscenter och identifiera 
samarbeten för att uppmuntra synergier och utveckling



Rutiner för MSB:s koordinator

• MSB:s arbetar enl. intern föreskrift 
– samordning av EU- och internationellt arbete  MSB, Dnr 2016-856

– Information hämtas och lämnas också via avdelningarnas 
kontaktpersoner 

• Vid förfrågningar från KOM samordnar MSB:s
koordinator Sveriges myndigheters svar till ett 
gemensamt svenskt svar till Justitiedepartementet 
som i sin tur bereder det i RK innan det blir en 
Instrux eller officiellt svar



Före 15:e lägesrapporten

Framstegen mot en effektiv och verklig säkerhetsunion för att 
uppnå åtgärdsplanens mål måste öka med

1. Bättre beredskap inför kemiska, biologiska, radiologiska och 
nukleära säkerhetsrisker, minska tillgång och olaglig införsel

2. Ökad förmågan att spåra CBRN material och analysera 
bristerna i detekteringsutrustning

3. Nära samarbete med viktiga nyckelpartners och organisationer 
från lokala till internationella EU-partnersgenom mer 
samarbete mellan MS och Nato

4. Förbättrad kunskap genom att öka sammanslagning och 
utbyte av expertis



1. En gemensam lista för kemiska ämnen som inte 
regleras i förordningen om sprängämnes-
prekursorer och bygger på risker och hot 

2. Detektion, instrument och utbildning

3. Ökad medvetenhet hos blåljusaktörerna inom 
civilskydd och brottsbekämpning för kemiska 
attacker i publika miljöer

4. Intensifiera diskussion med industrin med mål att 
begränsa riskkemikalier

15:e lägesrapporten, 13.6
COM (2018) 470 



Advisory Group 5-6 juli 2018

• CBRN - Det är från KOM ett högt politiskt tryck 
med stora förväntningar på att åtgärderna 
implementeras och att effekter mäts och följs upp

• Salisbury låg till grund för den 15 rapporten men 
Amesbury skärpte tonen på mötet



24 september 
Ständiga Kommittén för 

Prekursorer och Näringslivet

• Utveckla samarbetet gällande kemiska hot

• att ta lärdom av det framgångsrika arbetet 
med sprängämnesprekursorer i arbetet med 
andra hot och risker från kemikalier 

• för att berätta hur de arbetar med misstänkta 
transaktioner m.m. 



Advisory group 24 september

• KOM menade att förmågan måste öka både i 
att begränsa och upptäcka kemiska hot

• Fortsatt arbete behövs både på EU-nivån och 
inom medlemsstaterna på alla nivåer



Advisory Group 3-4 december 

1. Listan med kemiska ämnen som utgör ett 
särskilt hot kommer att presenteras i början av 
2019 

2. Listan ligger till grund för arbetet med detektion 
och instrument samt utbildning

3. Öka medvetenhet hos blåljusaktörerna för hur 
de ska agera både innan och efter t.ex. kemisk 
attack

4. Intensifiera diskussion med industrin med mål 
att begränsa kemikalier med hög risk på t.ex. 
nätet





• DG HOME skickat ut en enkät för att kunna 
bygga ett supportnätverk i Europa 

• De som svarat behöver Reachback

• Inte sekretessbelagt

Etablera supportnätverk
Åtgärd 4.1.2 



Danmark



10 års forskning och utveckling
i UK



10 års forskning och utveckling i UK



Remove, Remove, Remove




