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Justitiedepartementet

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
651 81 Karlstad

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att
förbereda överföring av vissa uppgifter med anledning av
inrättandet av Myndigheten för psykologiskt försvar

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
att förbereda överföring av uppgifter gällande informationspåverkan till
Myndigheten för psykologiskt försvar, vid myndighetens inrättande den 1
januari 2022.
Bakgrund

Regeringen har konstaterat att en myndighet ska inrättas för att stärka det
psykologiska försvaret. Därför beslutade regeringen i augusti 2018 om
direktiv till en särskild utredare att analysera och lämna förslag om en ny
myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och
samordna det psykologiska försvaret (dir. 2018:80). Utredningen, som tog
namnet Psykförsvarsutredningen, lämnade sitt betänkande i maj 2020 (SOU
2020:29). Betänkandet har remissbehandlats.
Mot denna bakgrund beslutade regeringen den 18 mars 2021 att tillsätta en
särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av
Myndigheten för psykologiskt försvar. Av direktiven framgår bl.a. att de
uppgifter inom det psykologiska försvaret som sedan 2016 ålagts MSB
genom myndighetens regleringsbrev ska föras över till den nya myndigheten.
Närmare om uppdraget

MSB ska förbereda överföring av uppgifter till Myndigheten för psykologiskt
försvar vid myndighetens inrättande den 1 januari 2022 avseende:
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att ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan
och annan spridning av vilseledande information, och
att genom kunskapsspridning och stöd till samverkan bidra till övriga
bevakningsansvariga myndigheters och berörda aktörers beredskap
inom området.

MSB ska vid genomförandet av uppdraget samråda med den särskilda
utredare som har i uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av
Myndigheten för psykologiskt försvar (dir. 2021:20). Utgångspunkten för
uppdraget är att upparbetad kunskap och erfarenhet så långt det är möjligt
ska tas tillvara och att arbetet ska bedrivas utan avbrott. Att arbetet kan
bedrivas utan avbrott är särskilt angeläget när det handlar om planering inför
valet 2022.
MSB ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om
anställningsskydd. Samråd ska ske med Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga
frågor.
Senast den 15 maj 2021 ska MSB till regeringen (Justitiedepartementet)
redovisa de ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av förändringen.
Uppdraget ska i övriga delar redovisas till regeringen (Justitiedepartementet)
senast den 1 september 2021.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg

Anders Eklund
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Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Försvarsdepartementet/MFI och SUND
Finansdepartementet/BA, ESA och SFÖ
Kulturdepartementet/MD
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Utredningen om inrättande av Myndigheten för psykologiskt försvar (dir.
2021:20)
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