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MSB – för ett säkrare
samhälle i en 
föränderlig värld



Därför behövs vi



En myndighet med fokus på att …

… minska riskerna och sårbarheterna i samhället

… utveckla förmågan i samhället att hantera olyckor, 
kriser och krig

… stärka, samordna och inrikta hanteringen av 
allvarliga olyckor, kriser och krig



Vårt uppdrag är stort och komplext …

• Spänner från olyckor i vardagen till kriser och krig

• Uppgifter både före, under och efter en olycka, kris eller 
krig 

• Expertroll inom vissa områden och samordningsroll 
inom vissa områden

• Utvecklingsverksamhet – men också 
förvaltningsuppgifter

• Omfattande utbildnings- och övningsverksamhet



… men samtidigt tydligt och enkelt!

Vi ska bidra till samhällets förmåga att …

… förebygga händelser … hantera händelser

Så att aktörerna bättre kan:

• bedriva brand- och 
olycksförebyggande arbete

• ha kontinuitet i samhällsviktig 
verksamhet

• hantera farliga ämnen
• hantera information säkert

Så att aktörerna bättre kan:

• genomföra räddningsinsatser
• agera samordnat 

vid händelser
• stödja Försvarsmakten 

vid höjd beredskap



Vi gör nästan ingenting för oss själva

• Vi är beroende av andra för att lyckas med vår 
uppgift – kommuner, landsting, myndigheter, 
organisationer, enskilda människor

• Vi kan påverka andras agerande och förmåga genom 
kunskap, pengar och regler – och genom att själva 
agera operativt vid händelser



Så påverkar MSB genom kunskap



Så påverkar MSB genom pengar

• Ekonomiskt stöd till förebyggande av naturolyckor 

• Ekonomisk ersättning till kommunerna 
för vissa uppgifter de utför inom krisberedskap 
(och civilt försvar)

• Ekonomiska bidrag till projekt som 
myndigheter bedriver för att utveckla 
krisberedskap och civilt försvar

• Ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer

• Finansiering av forskning inom vårt 
ansvarsområde



Så påverkar MSB genom regler

• Normgivning (föreskrifter, allmänna råd)
– transport av farligt gods
– hantering av brandfarliga och explosiva varor
– förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor
– förebyggande åtgärder mot brand
– förebyggande åtgärder mot översvämningar
– risk- och sårbarhetsanalyser
– samhälletsinformations- och cybersäkerhet

• Myndighetsutövning (tillsyn, tillstånd)
– Lagen om skydd mot olyckor
– Lagen om brandfarliga och explosiva varor
– Lagen om transport av farligt gods
– Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor (Sevesolagen)
– Förordningen om marknadskontroll
– Alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm 



Så påverkar MSB genom vårt operativa 
arbete vid händelser



Mer information

Om MSB, vår verksamhet och vårt 
stöd till alla som arbetar med 
samhällsskydd och beredskap
www.msb.se
@MSBse

Om den enskilda människans 
säkerhet och beredskap
www.dinsakerhet.se
@Dinsakerhet

Samlad myndighetsinformation 
inför och under kriser
www.krisinformation.se
@Krisinformation



• Är en gemensam grund och inriktning för det svenska
CBRNE-arbetet

• Ger bättre och effektivare samlat arbete inom området

• Ger ökade förutsättningar för samverkan och planering

• Identifierar områden där förmågan behöver förbättras

CBRNE-strategin 



• Komplext område med många aktörer, mycket av arbetet 
utvecklas gemensamt

• Behov att gemensamt kunna planera, genomföra och följa 
upp arbetet 

• Minska sårbarheter och mer effektivt utnyttja kompetens 
och resurser

• Effektivare arbete och gemensam grund för det svenska 
CBRNE arbetet.

• Stärkt olycks- och krisberedskapsförmåga inom CBRNE

• Utvecklad nationell samverkan minskar risken för och 
konsekvenserna av allvarliga kriser, störningar och olyckor. 

• Regeringen lyfte behovet och gav MSB ett uppdrag att ta 
fram en strategi.

Varför en CBRNE-strategi?



Mål 2 – Hot och risker
Mål 3 – Skapa förmåga

Mål 4 – Styrinstrument

Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap



Aktörsgemensamma CBRNE-möten

• ska fungera som motorn i arbetet med att förvalta 

CBRNE-strategin och de prioriterade områdena 

men ska också fungera som en länk mellan arbeten 

i olika samverkansforum, mellan olika nivåer och 

underlätta samarbete över ämnesområdesgränser. 
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