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Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om
information till allmänheten med anledning av utbrottet av det
nya coronaviruset

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
att säkerställa att myndigheternas information med anledning av utbrottet av
det nya coronaviruset är samordnad och tydlig samt att det finns effektiva
kanaler för att föra ut informationen. I uppdraget ingår att skyndsamt
utarbeta ett nationellt informationsmaterial som på ett effektivt sätt ska
kommuniceras till så många som möjligt.
I genomförandet av uppdraget ska MSB samverka med
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och övriga berörda aktörer.
Uppdraget inklusive uppgifter om hur medlen har använts ska redovisas till
Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 december 2020.
Regeringen beräknar att avsätta 75 miljoner kronor till MSB att använda för
uppdraget under 2020.
Skälen för regeringens beslut

Spridningen av det nya coronaviruset har ökat snabbt och alla i samhället
behöver medverka till att förhindra vidare smittspridning. För att kunna
bidra till detta är det viktigt med tillgång till korrekt och tydlig information så
att alla kan ta sitt ansvar. Det är vidare viktigt att myndigheternas
information till allmänheten är samordnad, korrekt och tydlig för att
motverka missförstånd och ryktesspridning. MSB ges därför i uppdrag att
säkerställa detta samt att det finns effektiva kanaler för att föra ut
information till allmänheten. MSB ska stödja myndigheter och andra aktörer
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i informationsarbetet. Som ett led i detta ska myndigheten skyndsamt ta fram
ett nationellt informationsmaterial som ska ge vägledning om hur människor
bör agera. Informationen ska spridas på olika sätt så att den når ut till så
många som möjligt. Den ska även finnas på flera språk, lätt svenska och
tillgänglighetsanpassad.
På regeringens vägnar
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