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Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av
samhällsviktig verksamhet
Enheten för skydd av kritisk infrastruktur och
cybersäkerhet
Lena Vretling
lena.vretling@msb.se
Tel: 010-2404322

Sammanfattning möte med Mediernas
beredskapsråd
När:
Var:

19 januari 2018, kl 9:00-12:00
MSB, Fleminggatan 14, Stockholm

9:00

Välkommen – Nils Svartz, ordförande Mediernas beredskapsråd,
vikarierande generaldirektör MSB
Presentation av ledamöter

Aktuellt från MSB
MSB närvarade i Folk och Försvars Sälen-konferens.
Det kom en rapport från Försvarsberedningen innan jul. Civilt försvar har haft
stort fokus i denna.
En ny myndighet för psykologiskt försvar kan bli aktuellt. Psykologiskt försvar
inbegriper flera olika moment och är komplext. Tidsperspektivet för en ny
myndighet kan ligga kring 2 år. MSB har fått extra pengar för att arbeta med
informationspåverkan, myndigheten fortsätter med arbetet tillsvidare.
I maj kommer ett informationsmaterial att skickas ut till alla Sveriges hushåll
gällande beredskap för kris och krig. Kommunikationsberedskapen kring
utskicket av denna ses som viktig från MSB:s sida.
Inför valet stöttar MSB valmyndigheterna med medvetandehöjande insatser
kring påverkanskampanjer.
NIS-direktivet kommer under våren vilket berör samhällsviktig verksamhet.
Aktuellt från närvarande organisationer
Interna förhållanden och arbete lyfts. Ämnen som omorganisationer,
lokalfrågor, skalskydd och fysisk säkerhet, hot kopplade till vissa
händelser, säkerhetsarbete med interna nät, förmåga till
kommunikation under kriser, rekrytering av kompetens inom
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informationssäkerhet, utbildning samt deltagande i övningsarbete
lyfts.
10:15

Kaffe

10:30

Presentation av Försvarsberedningens delrapport Motståndskraft
Svante Werger kommunikationsdirektör MSB
Det är möjligt att arbeta efter Försvarsberedningens nuvarande riktning i
avvaktan på vidare beslut längre fram.
MSB kommer att ge ut en vägledning om krigsplacering som stöd för
organisationers kontinuitetsarbete.
Det kommer också ett ytterligare typfall om gråzon från FOI. Detta kan
användas som underlag till planeringsarbete.
Dialog kan komma att behöva föras om vilken nivå som är rimlig att lägga sig
på i beredskapsarbetet för mediebolagens del.
Beredskapsplaneringen för organisationer kan följa råden för hemberedskapen.
För kommersiella bolag blir det i nuläget en fråga för organisationen om
huruvida man fortsätter med verksamheten vid ett krigsläge.
11:00

Diskussionspunkter:
Incidentrapportering till Cert.se
Incidentrapportering är på intet sätt obligatorisk för mediebranschen. Men den
kan bidra till ökad kunskap för MSB och bidra till en mer korrekt lägesbild.
Rapporteringen behöver bli enklare att göra.
Ett möte om delning av incidentbilden för mediebolag.
SÄPOs nya bok Personlig Säkerhet
Den 26 januari släppte SÄPO en ny version av handboken Personlig säkerhet.
Den är primärt skriven för förtroendevalda ute i landet men den kan även
användas av exempelvis medias personal.
11:40
Ev övriga frågor
PTS delar information om ett projekt för ökad robusthet i viktiga
informationsinfrastrukturer. Om intresse finns för att delta i
detta kan man höra av sig till PTS kontaktperson.
Osäkerhet råder kring störningsincidenten av en radiokanal som det
rapporterades om i media i höstas
12:00

Mötet avslutas
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