FAKTA
SEPTEMBER 2015
ENHETEN FÖR SAMVERKA N OCH
LEDNING

Sammanhållen information
farliga ämnen/CBRNE
I samarbete med berörda aktörer har MSB tagit fram
ett verktyg som kan underlätt planering och gemensam
utveckling inom området farliga ämnen/CBRNE.
Bakgrund och syfte
För effektivare samverkan på alla nivåer har den aktörsgemensamma
CBRNE-strategin tagits fram. Syftet är att systematisera det svenska
arbetet med frågor som omfattar farliga ämnen/CBRNE. I strategin
finns det ett antal mål och delmål som kan skapa förutsättningar för
ett gemensamt svenskt arbete i alla CBRNE-relaterade frågor;
nationellt uppkomna behov, EU-initiativ, frågor kopplat till
krisberedskap och civilt försvar såväl som till t.ex. skydd mot olyckor
eller brottsförebyggande arbete. Strukturen för målen följer också
inriktningen för samhällsskydd och beredskap.
Mål:4 säger att styrinstrument ska användas för att omsätta
gemensamma identifierade behov inom området CBRNE i
gemensamma åtgärder.
För att möjliggöra att mål 4 ska kunna nås har en applikation för
registrering av information om samtliga viktiga projekt inom CBRNE,
oavsett finansiering tagits fram. MSB är sammanhållande för både
utvecklingsarbete och förvaltning.

Inriktning

av tillgängliga resurser mot
formulerade mål utifrån den
strategiska inriktning som finns för
hela området CBRNE. Varje aktör
har alltid en egen inriktning. När
flera aktörer fungerar tillsammans
blir det också en aktörsgemensam
inriktning.

Samordning

är anpassning av mål, processer
och aktiviteter så att de kommer
till största möjliga nytta för
samhället. Samordning handlar
om att aktörer inte ska vara i
vägen för varandra, och hjälpa
varandra där det behövs och går.

Ledning
Samverkan
Berörda aktörer och MSB arbetar kontinuerligt med att utveckla
samverkan för att kunna hantera de händelser som sker inom
området. Att förebygga och förbereda genom att samla information
och resultat ökar möjligheterna till samverkan och ökad
informationsspridning.
Målgrupp
Applikationen riktar sig till alla som har ansvar för att hantera
händelser.
Framgångsfaktorer
I applikationen CBRNE registrerar aktörerna information för projekt
som genomförts, pågår eller planeras från lokal till central nivå, EU
eller internationellt samarbete.
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Genom gemensamt engagemang och användande av verktyget
skapas en lägesbild av pågående arbete som kan bidra till ett mer
långsiktigt och strategiskt arbete i den svenska beredskapen för
händelser med CBRNE.


Delaktighet.
o
En bred delaktighet uppnås genom att berörda
aktörer registrerar gemensamt överenskommen
information.

är den funktion som, genom att en
aktör bestämmer, åstadkommer
inriktning och samordning av
tillgängliga resurser. Ledning
förknippas ofta med hierarkier och
enskilda organisationer, men kan
också ske i aktörsgemensamma
situationer.

Samverkan

genom att aktörer kommer
överens, åstadkommer inriktning
och samordning av den svenska
beredskapen.





Information
o
Informationen kan ligga till grund för en långsiktig
planering.
Förankring
o
Berörda organisationer tydliggör nyttan genom
förankring i den egna organisationens linjearbete.

Plattform för skyddad behörighetskontroll, samt sekretess
Verktyget för CBRNE finns tillgängligt via webben och är knutet
till MSB:s plattform för skyddad behörighetskontroll.
MSB är administratör för plattformen. Till plattformen kan olika
applikationer kopplas, applikationen för CBRNE är ett exempel.
Plattformen skyddar informationen genom krypterad överföring
och autentisering av användare. För att användaren ska kunna
ansluta till en applikation krävs ett personligt certifikat vilket
kräver två av varandra oberoende installationsdelar. Det krävs
bara ett certifikat oavsett hur många applikationer man
använder.
Plattformen har säkerhetsgranskats av oberoende experter och
kan hantera skyddsvärda uppgifter, dock inte uppgifter som rör
rikets säkerhet. Behörigheterna styrs av vilken roll du har i i den
egna organisationen. Alla kan se den information som finns
registrerade i applikationen för CBRNE.
Ett verktyg bland flera
Parallellt med utvecklingen av applikationen för CBRNE utvecklas
andra verktyg hos MSB; ett verktyg för redovisning av RSA och
ett för självmätning. Den parallella utvecklingen säkerställer
samutnyttjande av resurser och optimal

Den 1 september 2015 lanserades RSA-redovisningsverktyget
tillsammans med den andra versionen av applikationen för
CBRNE.
Fortsatt utveckling
Efter driftsättningen fortsätter utvecklingsarbetet och funktioner
för visualisering av resultat, analys, sammanställning samt
aggregering av information kommer att utvecklas.

Roller i systemet
För att möta de olika
behörighetskraven hos kommuner,
landsting och statliga myndigheter
finns olika roller i systemet:
Användare har rätt att läsa men
kan inte skriva i verktyget.
Rapportör har rätt att läsa, skapa
och registrera projekt och skicka in
formulär som ansvarig för projekt.
Administratör administrerar
användarinformationen i
plattformen. MSB är administratör
för plattformen och de olika
verktygen.

Certifikat för inloggning
För att kunna logga in i en
applikation behöver du ha ett
certifikat. Certifikatet utfärdas av
MSB.
Om du vill ha ett certifikat behöver
du fylla i ett formulär på MSB:s
webbplats:
https://www.msb.se/sv/Forebyggand
e/Krisberedskap/Risk--ochsarbarhetsanalyser/Har-ansoker-duom-personligt-certifikat/ så skickas
det till dig med rekommenderat
brev.
När du har installerat ditt certifikat
loggar du in här:
RSA-redovisningsverktyget:
https://psb.msb.se/msb-rsa-web/
CBRNE-applikationen:
https://psb.msb.se/msb-cbrne-web/

Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Publ.nr: MSB898 – juni 2015

Tfn: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 25
registrator@msb.se
www.msb.se

Kontaktperson:
Susanna Ekströmer
Tfn: +4610-240 43 52
Mobil: +4676-789 90 44
susanna.ekstromer@msb.se

