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MSB:s uppdrag 

”Verka för samordning av berörda aktörers risk- och 

sårbarhetsarbete mot terrorism och antagonistiska hot i 

offentlig miljö. 

Sammanställa risker och sårbarheter, samla och sprida 

kunskap inom området samt ge nationell vägledning för de 

skyddsåtgärder som behöver vidtas.

Göra översyn av gällande författningar och behov av 

eventuella författningsändringar” 



Bakgrund

Analys av genomförda 

terrorattentat 2013-2018

Målen för terrorismen är i 

större utsträckning än 

tidigare allmänheten

Det största skadeutfallet 

sker i attentat som är riktat 

mot allmänheten
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Bakgrund-risken

Tid

Respons

15 minuter

• Majoriteten av dödsfallen 

sker inom 15 minuter

• Ensam gärningsman med 

god lokalkännedom som 

är beredd att ta sitt liv

• Inte enbart ett 

storstadsfenomen

• Genomförs med enkla 

medel och metoder

• Skjutningar

• Fordon som vapen

• Sprängningar

• Hugg- och stickvapen



Särskilt sårbara 
miljöer

• Gator och torg –

stadsmiljö

• Nöjesliv och besöksnäring

• Köpcentrum och handel

• Arenor och evenemang

• Kollektivtrafik



Författningar och ansvarsförhållanden

• Genomgång av de författningar som har påverkan på 

miljöns utformning, ordning och säkerhet på offentlig plats 

• Plan- och bygglagen 

• Ordningslagen

• Kollektivtrafikens författningar 

• Slutsatsen: Utreda behovet av ny lag  



Varför en ny lag om skydd mot 
antagonistiska hot och terror? 

• Svårt att ställa krav på fysiska skyddsåtgärder i befintlig miljö 

• Svårt att hantera utformningsfrågor i PBL 

• Detaljplaner för geografiskt avgränsade för att få samverkande skyddsåtgärder 

vid ny planering enligt PBL

• Ingen författning uttrycker något ansvar att genomföra skyddsåtgärder för de 

aktörer som verkar i den offentliga miljön



Arbetsområden- Säkerhet i offentlig miljö

• Samhällsplanering och stadsplanering

• Fysiska skyddsåtgärder

• Förmåge- och kunskapshöjande stöd till aktörer

• Analyser av risker och sårbarheter

• Medvetandehöjning hos allmänheten

• Forskning och studier

• Samordna området säkerhet i offentlig miljö



Vad avser MSB göra på kort sikt 

• Påbörjad vägledning om stadsplanering/samhällsplanering 

• Vägledning om säkerhet i offentlig miljö för tio olika 

branscher

• Vägledning och utbildning för säkra arenor och evenemang 

tillsammans med RF

• Påbörjat arbete för medvetandehöjning hos allmänheten

• Utbildningsinsats för olika aktörer- train the trainer



Säkerhet i offentlig miljö

• Krisberedskap med ett stort inslag av skydd mot olyckor

• Till mindre del brottsförebyggande

• Risk- och sårbarhetsbaserat, ej hotbaserat

• Litet författningsstöd



Vad ska kommunen gör då?

• Skaffa kunskap och insikt- utbildning

• Beakta terrorism och antagonistiska hot i stadsplaneringen

• Samverka i de nätverk som finns inom 

krisberedskapsområdet

• Höja förmågan och kunskapen inom kommunens egen 

verksamhet

• Bidra till att höja förmågan och kunskapen hos andra aktörer

Men bara om ni själva vill!



Tack!

jonas.eriksson@msb.se

https://youtu.be/-j3wH6rllq0

https://youtu.be/-j3wH6rllq0


Parallellsessioner 2, 09:20-10:00

Seminarium Grupprum

A. Tillsyn av brandtekniska lösningar Fröding, plan 3

B. Bärförmåga vid brand Gustaf, plan 3

C. LBE, förvaltningsjuridik Alfred Nobel, plan 5

D. Säkerhet i offentlig miljö, skydd mot antag. Leander, plan 4

E. Vägledning kring eldningsförbud Selma Lagerlöf, plan 3

F. Utredning om risker enligt LBE Zarah, plan 4

G. Brandskyddskontroll, ett kommunalt ansvar Nils Ferlin, plan 3


