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Yttrande remiss av SOU 2020:29 En ny myndighet för
att stärka det psykologiska försvaret
Sammanfattning
Region Skåne tillstyrker förslaget om att inrätta ett nytt centrum för psykologiskt
försvar vars syfte är att stärka samverkan, samordning och utveckling inom
området psykologiskt försvar och därmed stärka totalförsvarets gemensamma
förmåga.
Region Skåne anser att argumenten för en myndighet inom psykologiskt försvar är
välgrundad. Psykologisk påverkan för politiska syften och andra har alltid funnits
och på senare tid har vi sett hur detta intensifierats, inte minst gällande politiska val
där påverkanskampanjer från främmande stater uppdagats. Därtill finns ett ökande
tryck på internetbaserade medier där såväl utländska som inhemska aktörer
försöker påverka allmänheten genom spridning av desinformation i olika syften,
både på nationell och lokal nivå.

Synpunkter
9.3.2 - Samordning av information vid en kris eller höjd beredskap
Samtidigt som det kanske är adekvat att MSB behåller samordningsansvaret för
information vid kris, så bör den nya myndigheten ha ett tydligare uppdrag vad
gäller desinformation vid kris eller annan belastning. Det aktuella exemplet är så
klart covid-pandemin, där det cirkulerar (-t) en hel del desinformation. I många fall
inrikes, och utan syfte att störta demokrati etc. Det ter sig rimligt att detta bevakas
och, tillsammans med MSB, bemöts. Vi kommer stå inför andra
samhällspåfrestningar där detta är relevant.
11.3 - Säkerhetsskydd
Region Skåne delar utredningens bedömning i att den nya myndigheten kommer att
ha verksamheter och hantera uppgifter som kräver säkerhetsskydd och det är bra att
utredningen lyfter att säkerhetsskyddsåtgärderna kan komma att behöva vara
betydande. Däremot anser Region Skåne att utredningen går för snabbt fram i sitt
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förslag på att samtliga befattningar på myndigheten ska säkerhetsklassas och
säkerhetsprövas. Ett sådant förslag bör endast komma efter en genomförd
säkerhetsskyddsanalys, något som Region Skåne inte ser att utredningen har
genomfört.
Även skyddet för de system som myndigheten kommer att förfoga över anser
Region Skåne att utredningens förslag är för tidigt ställda. Återigen är det endast
efter en säkerhetsskyddsanalys som sådana krav bör och kan ställas. En del ITsystem kommer med all säkerhet att behöva ett säkerhetsskydd utifrån de högre
konsekvensnivåerna men myndigheten kommer högst troligt även att förfoga över
IT-system där behov av säkerhetsskydd inte finns. Att ha krav på säkerhetsskydd
för delar av verksamheten som inte har det behovet kommer göra verksamheten
svårhanterlig och även motverka det förslag utredningen lämnar i sista stycket i
avsnitt 11.3. Ett stycke vars skrivelse Region Skåne delar.
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