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Samverkansområdet  
Farliga ämnen (SOFÄ) 
  

 

 

SOFÄ är ett forum för samverkan mellan centrala 

myndigheter, länsstyrelser, kommuner och landsting i 

syfte att förstärka förmågan att hantera fredstida 

krissituationer och höjd beredskap inom CBRNE-

området/farliga ämnen.  

Verksamheten 

Myndigheternas representanter möts cirka en gång i månaden för 

att diskutera ärenden som berör flera myndigheter, till exempel 

gemensamt analysarbete, olika regeringsuppdrag, remisser, 

övningar och arbeten inom ramen för det europeiska samarbetet. 

Arbetsläget i gemensamma projekt stäms av och nya projekt kan 

initieras. Information om myndigheternas övriga planerade 2:4-

projekt upptar en stor del av mötestiden. Vidare ges information 

om aktuella frågor och händelser som myndigheterna på olika 

sätt är berörda av.  

 

Några aktuella frågor: 

 

Analys  

Ett återkommande arbete i samverkansområdet är att genomföra 

en gemensam analys av brister och behov av åtgärder med 

utgångspunkt i exempelvis myndigheternas risk- och 

sårbarhetsanalyser, inträffade händelser, utvärderingar från 

övningar eller inriktningar inom området. Resultatet från 

analysen bidrar till att skapa en helhetssyn för hur samhällets 

resurser för krisberedskap inom CBRNE-området används, 

samtidigt som det fungerar som utgångspunkt för inriktning av 

särskilda satsningar och som underlag för gemensamt arbete i 

samverkansområdet. Under 2014 har en arbetsgrupp inom SOFÄ 

tagit fram ett förslag för hur analysen kan ske mer strukturerat 

och med en tydligare spårbarhet. Det föreslagna arbetssättet har 

testats och utvärderats under 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SOFÄ ingår följande 

myndigheter:  

 

 Folkhälsomyndigheten 

 Kustbevakningen  

 Livsmedelsverket  

 MSB 

 Polismyndigheten 

 Socialstyrelsen  

 Statens jordbruksverk  

 Statens veterinärmedicinska 

anstalt  

 Strålsäkerhetsmyndigheten  

 Säkerhetspolisen 

 Totalförsvarets forskningsinstitut  

 Tullverket 

 

Därutöver ingår representanter från 

Försvarsmakten, länsstyrelse, 

landsting och kommun.  

 
Ordförande 2016 

Socialstyrelsen 

 

Samordnare MSB 

Filip Stegander 

Telefon: 010-240 54 36 

E-post: filip.stegander@msb.se 

 

 

 

 

 

CBRN är den engelska förkortningen 

för kemiska, biologiska, radiologiska 

och nukleära ämnen.  

 

CBRNE inkluderar också 

explosivämnen. 
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Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

651 81 Karlstad Tfn: 0771-240 240  

 Fax: 010-240 56 00    

 registrator@msb.se   

 www.msb.se    

Filmen ”Nationens beredskap – 

Händelser med farliga ämnen”  

Myndigheterna i samverkansområdet 

har tillsammans tagit fram en 

utbildningsfilm. Den ger en bild av 

samhällets beredskap inom CBRNE-

området, bl.a. hur olika aktörer 

samverkar i både i planering och vid 

en händelse med farliga ämnen. 

 

Filmen är cirka 20 minuter lång och 

finns både i en svensk och i en engelsk 

version. Dessutom finns en fördjupningsdel bestående av 

intervjuer med företrädare för ett antal myndigheter. Filmen kan 

visas i samband med information och utbildning av personal, men 

också för allmänheten. Den är beställningsbar och finns även att 

se direkt på MSB:s Youtube-kanal.  

 

Filmen vann våren 2015 utmärkelsen Intermedia-globe-Silver på 

The WorldMediaFestival i klassen ”INTERNAL COMMUNICATIONS 

– Safety”.  

 

FoU-frågor  

En särskild arbetsgrupp inom SOFÄ ansvarar för samverkan 

avseende forsknings- och utvecklingsfrågor (AG FoU).  De har 

tagit fram en hot- och riskbaserad FoU-process i sex steg vilken 

har utvärderats under 2015.  

 

I november 2013 arrangerade AG FoU i samverkan med 

Nederländerna och Storbritannien en workshop inom ramen för 

EU:s arbete (“Lead country initiative”). Temat var samverkan 

inom FoU och spridning av forskningsresultat och byggde på 

åtgärd H63 (”Strengthen and Prioritise Research”) i EU CBRN 

Action Plan. Ett uppföljande seminarium på temat “Needs and 

methods for implementation – successful examples” arrangerades 

i april 2014. Eventuellt kan arbetet komma att leda till ett särskilt 

EU-projekt för några av myndigheterna. 

 

Samverkan med norska kollegor  

SOFÄ har ett pågående samarbetet med det norska forumet 

Farlige stoffer och Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap i Norge. De norska och svenska kollegorna möts 

regelbundet för att informera om aktuella händelser och arbeten 

samt lära av varandra genom att diskutera utifrån olika scenarier. 

En konferens kommer att genomföras under våren 2016 
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