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Tullverket ställer sig positiva till att det tas fram en aktörsgemensam strategi 

för CBRNE. Samhällets resurser är begränsade varför en sådan strategi är 

nödvändig för att på det mest effektiva sättet använda de resurser som står till 

buds. Det är viktigt, precis som det framgår i strategin, att varje myndighet ges 

möjlighet till att bedriva och styra sin egen verksamhet i det dagliga operativa 

arbetet. I stort så delar Tullverket det som anges i den aktörsgemensamma 

strategin för området CBRNE förutom i de punkter som anges nedan.  

 

 

 I kapitel 3.1.2 anges det att det åligger varje myndighet att identifiera 

luckor och opåkallade överlappningar. 

 

Tullverket anser inte att detta är rätt riktning till ett bra skydd för Sverige 

utan att ett ansvar ska läggas på en samordnande myndighet eller annat 

lämpligt organ som exempelvis MSB eller SOFÄ som redan idag har en 

stor roll inom detta. I och med avsaknad av central styrning ökar risken för 

resursslöseri eftersom alla myndigheter och andra aktörer måste ha en viss 

beredskap. Det är en överhängande risk att det byggs upp parallella 

förmågor. 

 

 I kapitel 3.2 anges det i 2 c att det bör finnas en samlad bild på nationell 

nivå.  

 

Här bör det framgå vem som ska ha ansvaret för att ta fram denna 

nationella bild. 

 

 I kapitel 3.3.3 omtalas det om förmåga på nationell nivå. Det anges även att 

det ska ske en planering för hur arbetet ska bedrivas för att nå ett visst mål 

förmågemässigt.  

 

För att detta ska fungera krävs det, att om Tullverket skall ha ett ansvar, att 

det även skjuts till ekonomiska medel för detta. Dessutom behöver 

begreppet förmåga definieras och kunna mätas utifrån ett nolläge så det 

klart framgår vilka krav som ställs på myndigheten. 
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 I kapitel 3.4 omtalas anslag 2:4 och även att skapa förmåga samt att kunna 

bibehålla denna förmåga.  

 

Det anslag som idag finns inom 2:4 borde integreras i det anslag respektive 

myndighet får och behöver för att upprätthålla förmågan inom denna 

verksamhet. Vidare bör en mer långsiktig planering ske med beräkning av 

vilken förmåga Sverige ska ha i framtiden.  

 

 Under principen 1.2 anges det exempelvis att ansvarsprincipen ska gälla.  

 

I strategin bör ansvarsförhållandet tydligare framgå. Tullverket är av 

uppfattningen att i en kris ska detta samordnas av en myndighet som då har 

ansvaret för att samverkan mellan de olika resurserna sker och spridning av 

information. Generellt kan det uttryckas så att delat ansvar är inget ansvar. 

Dock, som det anges i principen, så ska varje myndighet fortsätta ansvara 

för sitt eget verksamhetsområde. 

 

 Under principen 1.3 anges det om geografiska områdesansvar. 

 

Tullverket är en myndighet och allt som företas görs ur ett nationellt 

perspektiv. De resurser som idag är allokerade för verksamhet inom 

CBRNE är att se som nationella resurser.  

 

Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit avdelningschefen Per 

Hellman, processchef Sven-Peter Ohlsson och implementeringschef Ulf 

Åkerblom (föredragande). 
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