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EU missar småföretagens behov
Tillsammans med nio nationella systerföreningar har
vi uppvaktat kommissionen, bl.a. med en skrivelse,
med budskapet om att små- och medelstora företag
(SMF) är centrala i våra ekosystem. De är viktiga för
de europeiska försörjningskedjorna och för Europas
leveranstrygghet. När EU nu utformar en ny politik
för försvarsområdet är det avgörande att mindre
företags synpunkter och behov beaktas vid
utformningen av ramvillkoren. SOFF kommer därför,
tillsammans med systerföreningarna, fortsatt ge vår
syn på mindre företags behov.

Remissyttrande: Ny myndighet
för psykologiskt försvar
I ett gemensamt yttrande med Teknikföretagen
ställer vi oss positiva till utredningens förslag om att
inrätta ett nationellt center för att stärka det
psykologiska försvaret (om vi har invändningar mot
att etablera en ny myndighet). Vi kan se att
statsunderstödda påverkans- och
informationsoperationer riktade mot det svenska
samhället är ett allvarligt och ökande problem, där
även företag blir mer utsatta.

Erfarenheter från EDIDP2019
Den 22 oktober träffas medlemsstaterna och EUkommissionen för att utvärdera EDIDP 2019, alltså
den första utlysningen av det Europeiska
försvarsindustriella utvecklingsprogrammet.
Inför mötet har föreningen sammanställt några av de
synpunkter som framkommit i dialog med
medlemsföretagen, bl.a. att mindre företag har
svårt att komma in i processen samt att ägande av
företag från "tredje land".

SOFF i cyberdebatten
Igår hade SOFF en debattartikel i Ny
Teknik om den svenska kryptoförmågan.
Inför webbinarium-serien nedan har vi
även haft en debattartikel med bl.a. våra
regionala samarbetsaktörer i Skövde.

Recab ny medlem i SOFF
SOFF:s styrelse har i veckan välkomnat Recab till föreningen. Recab levererar lösningar
inom sensorer, industriell kommunikation och skräddarsydda industridatorer.

Elias Mibesjö – ny på SOFFs kansli
Från oktober till sommaren kommer Hanna Olofsson läsa till en master på King’s
College i London. Hanna kommer dock fortsatt vara anställd hos SOFF och bl.a.
driva medlemsgruppen för kompetensförsörjning på distans.
För att stärka upp kansliet under perioden kommer därför Elias Mibesjö att
projektleda kompetensförsörjningsfrågorna. Elias är idag verksam på
medlemsföretagen Military Work där han sedan 2013 varit med och utvecklat
företagets expansion. Elias kommer arbeta i projektet på deltid under sex
månader, vilket till del sponsras av Military Work.
Läs mer
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Hotet mot företagen

Förra veckan genomfördes det första i
en serie regionala digitala seminarier
om cyberhot och cyberattacker som
arrangeras tillsammans med
Säkerhetspolisen och Teknikföretagen.
Detta tillfälle samarrangerades med
Ideon Science Park i Lund och deras
VD-nätverk.
Syftet är att synliggöra och
exemplifiera cyberhot och ge praktiska
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Uppdaterad näringslivskod
mot mutor och korruption
Nu finns en uppdaterad etisk vägledning för
näringslivet. Vägledningen kan användas
som stöd när det gäller frågor om hur
förmåner ska hanteras och hur andra
förtroendeskadliga beteenden kan
bekämpas i företag. Det är Institutet mot
mutor (”IMM”), där SOFF är medlemmar,
som har lanserat en ny version av sin
näringslivskod. SOFF har bidragit till arbetet
med uppdateringen av koden och stöttar
IMMs arbete med att bekämpa mutor och
korruption i näringslivet.

Vad är nyheterna i näringslivskoden?
Koden ställer nu krav på företag att arbeta
proaktivt mot korruption från ledningsnivå.
Detta bland annat genom riskanalyser,
utbildning och visselblåsningssystem.
Dessutom tydliggörs företagens ansvar för
att inte bidra till korruption genom
användning av mellanhänder vare sig
nationellt eller internationellt. Koden har

Hur jobbar SOFF med god
affärsetik?
Som medlem förbinder du dig att
följa våra etiska regler. Som
branschförening är det viktigt att
SOFF har en uttalad syn på hur
medlemsföretagen ska göra
affärer och sköta
affärsrelationer. Affärerna ska
alltid präglas av kvalitet och
korrekthet.

bl.a. uppdaterats med konkret vägledning
om hur förmåner ska hanteras.
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företagande på lika villkor. Lagstiftningen

SOFF:s etiska riktlinjer

mot mutor och korruption har skärpts de
senare åren. Det är välkommet att IMM
stöttar företag med förtydliganden av lagen

Läs mer

och att sätta en etisk standard.

Regeringsförklaringen
Den 8 september presenterade regeringen sitt "arbetsprogram" för
2020/2021. Förklaringen innehåller flera relevanta budskap:
Det civila försvaret förstärks kraftigt efter många år av nedmontering.
Arbetet med att inrätta en myndighet för psykologiskt försvar fortsätter.
Ett nationellt cybersäkerhetscenter inrättas under året.
En bankskatt ska införas för att finansiera satsningar på försvaret.
En forsknings- och innovationsproposition kommer att presenteras i höst.
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Nytt kunskapscenter om
Ryssland

Nya föreskrifter om
informationssäkerhet
MSB:s nya föreskrifter ”MSB FS 2020:6
föreskrifter om informationssäkerhet
för statliga myndigheter”.träder i kraft

Regeringen har beslutat att inrätta ett

1 oktober 2020. Flera nyheter, bl.a.

kunskapscentrum om Ryssland och
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ska vara införda till 1 oktober 2021.

EU intiativ: Säkerhetsunionen
Cyber- och samhällssäkerhet Europeiska kommissionen la i juli fram en ny
säkerhetsstrategi för perioden 2020–2025. Syftet är att stärka samhällets
förmåga att bekämpa terrorism, förebygga och upptäcka hybridhot, främja
cybersäkerhet och öka motståndskraften i skyddet av kritiska infrastruktur. Bl.a.
sägs att NIS-direktivet ska setts över innan årets slut samt strategiska itsäkerhetsprioriteringar fastställts för att säkerställa att EU kan förutse och
reagera på framväxande hot.
Cybersäkerhetscertifiering På uppdrag av Europeiska kommissionen, i enlighet
med artikel 48.2 i förordningen om cybersäkerhet, har ENISA inrättat en ad hoc-

arbetsgrupp för att stödja utarbetandet av ett EU-certifieringsschema för
cybersäkerhet.
5G Samtidigt presenterades den rapport som EU-länderna med stöd av
Europeiska kommissionen och EU:s cybersäkerhetsbyrå Enisa som EU-länderna
har enats om som utgör ett gemensamt tillvägagångssätt för bedömning av
identifierade risker och åtgärder för att hantera säkerhetsrisker kopplade till
utbyggnaden av 5G, femte generationens mobilnät.
Strategiskt europeiskt oberoende När Europeiska rådets ordförande Charles
Michel presenterade EU:s "återhämtningsplan" var ambitionen tydlig. Det
handlar om att driva Europas strategiska autonomi där "Europas strategiska
oberoende är EU:s gemensamma projekt för detta århundrade". "EUs
industriella strategi ska främja större självständighet och se till att Europa har
tillgång till alla nödvändiga resurser för att säkerställa våra medborgares
välstånd. Detta inkluderar till exempel större autonomi när det gäller att tillverka
processorer, vitala läkemedel och andra väsentliga produkter". Tankar EU:s
utrikeschef Josep Borrell sekunderade senare "being ready to act autonomously
whenever we must".
EDF:en i en EU-kontext EU:s försvars- och säkerhetspolitik blir alltmer
integrerad med industri- och handelspolitiken. Det konstaterar Institute for
Secuirty Studies i en rapport som syftar till att sätta EDF och försvarsinnovation i
en strategisk EU-kontext.

USAs ekosystem mer beroende av utländska
leverantörer
En studie från på Govini har analyserat data från över 1000 leverantörer till
Pentagon för att analysera dess underleverantörer. Enligt undersökningen har
antalet utländska underleverantörer (framförallt Tier 2), bl.a. antalet kinesiska
leverantörer med totalt 420% sedan 2010. Cybersegmentet har ökat mest, både
avseende mjukvara och tjänster.
Samtidigt debatteras ett lagförslag i Washington (sektion 825 av
försvarsbudgeten) om nya krav på inhemskt innehåll vid större upphandlingar.
Avsnitt 825 i lagen kräver att senast den 1 oktober 2026 ska 100% av innehållet
vara amerikanskt vid större projekt, s.k. MDAPs.
SOFF avser att bevaka förslaget, eftersom lagen skulle få konsekvenser på
upphandlingsprocess, ledtider, projektkostnader och förmågan att leverera den
mest kvalificerade utrustningen
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Kontaktperson till Säkerhets- och försvarsföretagen samt information om "SOFF-Portalen"
Du får detta meddelande då du är kontaktperson för ditt företag. Sprid gärna till intresserade kollegor. Vill ni
ändra kontaktperson för medlemsföretaget var vänlig kontakta oss på info@soff.se.

Här finner du även mer om hur vi hanterar personuppgifter.
Många dokument är länkade till "SOFF-portalen", SOFF:s plattform där vi samlar allt ifrån dessa veckobrev,
studier och utlysningar, marknadsinformation, rapporter gällande EU, EDF m.m.
SOFF-Portalen administreras hos Admincontrol. Om du vill lägga till fler användare till SOFF-Portalen för att få
tillgång till ovan länkade dokument, vänligen kontakta Camilla.
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