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Justitiedepartementet
Enheten för samordning av samhällets
krisberedskap

Svar på remiss En ny myndighet för att stärka det psykologiska
försvaret (SOU 2020:29)
Region Värmland har fått möjlighet att ha synpunkter på betänkandet på
Psykförsvarsutredningens analys om behov av att utveckla och samordna
det psykologiska försvaret.
Region Värmland ser positivt på utredningens bedömning att en nationell
samordning behövs för att stärka det psykologiska försvaret. Ett stärkt
psykologiskt försvar ska värna det öppna och demokratiska samhället, den
fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende.
Region Värmland ställer sig bakom utredningens synpunkt om att det finns
ett behov av att identifiera, analysera och möta otillbörlig
informationspåverkan. Sverige behöver experter inom området som ska
utbilda myndigheter, regioner och kommuner samt civilsamhället som
ytterligare ett led i att stärka Sveriges totalförsvar.
Utredningen föreslår att uppgifter som nu utförs av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB, ska överföras till en ny statlig
myndighet samt att det även ska gälla den personal som utför uppgifterna.
Stockholmsregionen är Sveriges självklara centrum för statens olika insatser
för att värna medborgarnas säkerhet och att förebygga och hantera olika
typer av risker. Men för att minska sårbarheten i samhället bör viktiga
samhällsfunktioner finnas på flera platser. Här har Karlstad kapacitet att
utvecklas som Sveriges andra säkerhetscentrum efter Stockholm. Region
Värmland ser gärna att den nya myndigheten placeras i Karlstad. Här finns
både forskning inom området och möjlighet till nära samverkan med både
MSB, Försvarshögskolan och andra myndigheter. I dag finns en stark
kompetens och en bra början till ett samlat kluster för samhällsskydd och
säkerhet i Karlstad och Värmland. Flera myndigheter inom
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säkerhetsområdet har verksamhet i regionen: Rekryteringsmyndigheten,
Försvarshögskolan, MSB och Elsäkerhetsverket.
Regionstyrelsen

Fredrik Larsson
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Peter Bäckstrand
Regiondirektör
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