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Migrationsverket ser positivt på att den samlade förmågan att identifiera och
möta otillbörlig informationspåverkan och annan spridning av vilseledande
information riktad mot Sverige stärks.
Den återupptagna totalförsvarsplaneringen har inneburit att myndigheten har
arbetat för att stärka sin förmåga att identifiera och möta otillbörlig
informationspåverkan. Migrationsverket hamnar ofta i centrum av
samhällsdebatten när det handlar om frågor om migration till och från
Sverige. Vi ser därför att myndighetens löpande bevakning av
migrationsfrågan i medier, sociala medier och i andra forum skulle kunna
användas som en pusselbit i arbetet med att identifiera
informationspåverkan inom vårt ansvarsområde. Som bevakningsansvarig
myndighet välkomnar därför Migrationsverket utredningens förslag om
tillägg av 22 § i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap att
rapportera in incidenter. Det bör dock framhållas att otillbörlig
informationspåverkan, och att kunna göra ett antagande om en eventuell
grund i brottslig gärning, skulle kunna vara något mer svårdefinierat i
jämförelse med bestämmelsen om att rapportera in
informationssäkerhetsincidenter.
Migrationsverket ställer sig dock tveksamt till att det psykologiska försvaret
stärks genom att delar av arbetet med att möta informationspåverkan flyttas
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till en ny
myndighet. Detta samtidigt som andra centrala delar – såsom kommunikationssamordning och krisinformation – fortsatt sorterar under MSB.
Migrationsverket befarar att detta snarare riskerar att motverka den önskade
effekten att stärka det psykologiska försvaret.
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Migrationsverket har inga ytterligare invändningar mot utredningens
förslag.
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Detta beslut har fattats av generaldirektören efter föredragning av
handläggare Patrik Hellberg. I handläggningen av beslutet har även
säkerhetschef Patrik Salino deltagit.
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