MSB stärker EU:s arbete
för fred och säkerhet

MSB effektiviserar EU:s logistik
EU:s medlemsstater har gemensamt bestämt att EU ska ha en
ökad kapacitet att planera och materielförsörja sina civila insatser
inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
(GSFP). Syftet med insatserna är att bemöta externa konflikter
och kriser, stärka ett lands kapacitet och skydda unionen och dess
medborgare.
MSB stödjer EU:s civila insatser genom en centraliserad logistiktjänst
med systemstöd och ett strategiskt lager. Uppdraget går under
namnet CSDP (Common Security and Defence Policy) Warehouse
II, sträcker sig över tre år och omfattar inköp, transporter, lagerhållning av strategiska produkter samt utveckling av ett globalt
affärssystem i syfte att effektivisera planering och resurssättning.
Logistiktjänsten möjliggör ett mer flexibelt och skalbart arbetssätt
gentemot GSFP-insatserna eftersom den bland annat innehåller en
mekanism för snabb mobilisering.

Uppdraget CSDP Warehouse II
• En av målsättningarna är att inom 30 dagar kunna starta upp en
ny insats bestående av upp till 200 personer med all nödvändig
utrustning.
• Materiel som lagerhålls är bland annat fordon, säkerhetsutrustning,
sjukvårdsmateriel, IT-utrustning, satellittelefoner, läkemedel och
hjälmar.
• Innefattar ansvar för alla transporter till och från samt mellan
insatser.
• Innebär utveckling av ett affärssystem för alla GSFP-insatser
för hantering av lagerhållning och redovisning
• Lagret ligger i Kristinehamn där MSB sedan tidigare bedriver
lager- och logistikverksamhet för nationella och internationella
insatser, på uppdrag av bland andra EU och FN.

EU:s krishantering stärks
med svensk expertis
MSB har ett omfattande uppdrag från den svenska regeringen i att
stödja EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. I över 10 år
har MSB sänt ut experter och materiel till fältinsatserna och till EU:s
huvudkontor i Bryssel. MSB:s primära område är funktioner som
stöttar med säker och effektiv drift av insatserna, exempelvis genom
experter inom logistik, IT, sjukvård och säkerhet. Alla experter som
sekonderas inom civil krishantering är svenska medborgare.
MSB:s personal jobbar främst med:
•
•
•
•
•
•

Adekvat säkerhet och medicinska arrangemang
Effektiv logistik
Tillförlitlig IT och kommunikation
Funktionell administrativ och ekonomisk förvaltning
Miljöinsatser
Kapacitetsstärkande genom utbildning och
konceptutveckling

MSB stödjer EU, FN och OSSE:s arbete för fred
och säkerhet, och sänder tillsammans med fem
andra svenska myndigheter ut över 200 svenska
experter årligen.

Läs mer om projektet på msb.se
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