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Sammanträdesdatum

2020-09-29
Kommunstyrelsen

§ 142 Svar på remiss SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska
försvaret/ dnr 2020/1320
Beslut
Yttrandet för remiss SOU: 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret antas.

Deltar ej i beslut
Agneta Nyvall (-) deltar ej i beslut.

Ärendet
Utredningens uppdrag har varit att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det
övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret i Sverige. Detta ansvar delas
idag mellan flera olika myndigheter, bland annat Försvarets Radioanstalt FRA, Försvarsmakten och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB.
Den nya myndigheten föreslås lokaliseras till Stockholm. Anledningen till detta är att den kompetens som idag
finns inom framför allt MSB föreslås föras över till den nya myndigheten, och att en lokalisering till Stockholm
därmed skulle minska risken för kompetensförluster. Den nya myndigheten föreslås finansieras delvis genom
överföring av budgetposter från MSB.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från utskottet för social hållbarhet.

Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens utskott för socialhållbarhet, 2020-09-21 § 52
Tjänsteskrivelse hållbar utveckling, 2020-08-24
Yttrande över remiss, 2020-08-24
Remiss SOU: 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret, 2020-06-26
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Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar från Borlänge kommun på
betänkandet En ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret (SOU2020:29)
Sammanfattning
Borlänge kommun ansluter sig till Mikael Tofvessons särskilda yttrande.

Skäl för kommunens ställningstagande
Borlänge kommun uppskattar utredningens noggranna bakgrundsbeskrivning och
genomgång av ämnet, som visar att Sveriges psykologiska försvar behöver stärkas. Borlänge
kommun delar denna uppfattning och ser positivt på en förändring som innebär en
samordning och förstärkning av det psykologiska försvaret.
Däremot saknas argument och underlag som visar att de förändringar som måste ske bättre
kan genomföras av en ny myndighet än av de myndigheter som idag har ansvaret för
frågorna. Utredningen visar inga avgörande fördelar med att inrätta en ny myndighet. De
behov av ökad samordning och stärkta resurser som beskrivs kan rimligen mötas inom
ramen för befintliga verksamheter inom Försvarsmakten och MSB.
Borlänge kommun kan, mot denna bakgrund, inte se vinsterna med att inrätta en ny
myndighet för det psykologiska försvaret. Tvärtom skulle tillskapandet av en ny myndighet
medföra stora kostnader och svårigheter att upprätthålla kontinuiteten i det arbete som
redan idag bedrivs på området.
De förslag som utredningen presenterar gällande den nya myndighetens uppdrag etc skulle,
som Mikael Tofvesson konstaterar i sitt särskilda yttrande, med fördel kunna omarbetas till
att omfatta MSB istället för en ny myndighet.
Borlänge kommun ansluter sig därmed till Mikael Tofvessons särskilda yttrande.
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