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beredskap
651 81 Karlstad

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att
vidta förberedelser för att bli nationellt samordningscenter
kopplat till det europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
att vidta förberedande åtgärder och lämna förslag på hur ett nationellt
samordningscenter för forskning, innovation och tillämpning inom
cybersäkerhet ska kunna inrättas vid myndigheten under 2022.
Det nationella samordningscentret ska kunna utföra de uppgifter som
regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) (2021/887) av
den 20 maj 2021 om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för
cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av
nationella samordningscentrum. Uppdraget ska genomföras i samverkan
med Verket för innovationssystem (Vinnova) och Myndigheten för digital
förvaltning (Digg). MSB ska ha en dialog med RISE Research Institutes of
Sweden AB och andra aktörer som bedöms vara relevanta.
MSB ska löpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat
om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) senast den 17 november 2021.
Närmare om uppdraget

I uppdraget ingår att lämna förslag om
• inbördes ansvar och roller för MSB, Vinnova och Digg i ett nationellt
samordningscenter,
• hur verksamheten vid centret kan ledas och organiseras,
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• hur nödvändig kapacitet att förvalta EU-finansiering säkerställs,
• hur relevant EU-finansiering kan nyttjas och följas upp,
• hur den nationella kompetensgemenskapen ska byggas upp, bl.a. i
relation till det nationella cybersäkerhetscentret, och
• en långsiktig samverkansstruktur för berörda myndigheter och
aktörer, såväl nationella som internationella.
MSB ska i uppdragets genomförande samverka med Vinnova i syfte att
tillvarata och dra nytta av Vinnovas roll i det svenska innovationssystemet,
t.ex. myndighetens förmåga och vana vid att samla forsknings-, utvecklingsoch innovationsaktörer i tvärsektoriell bemärkelse samt erfarenheter och
ansvar i EU-program. MSB ska även samverka med Digg utifrån
myndighetens ansvar att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma
digitaliseringen liksom ansvaret för samordningen av programmet för ett
digitalt Europa (DIGITAL) för perioden 2021–2027. Genomförandet av
åtgärder och hanteringen av medel inom ramen för programmets specifika
mål om cybersäkerhet och förtroende ska genomföras genom det europeiska
kompetenscentret för cybersäkerhet (ECCC) och nätverket av nationella
samordningscenter.
Skälen för regeringens beslut

Europaparlamentets och rådets förordning (2021/887) av den 20 maj 2021
om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom
näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella
samordningscentrum, trädde i kraft den 28 juni 2021. Enligt förordningen
ska ECCC bl.a. fastställa strategiska rekommendationer för forskning,
innovation och tillämpning inom cybersäkerhet. En kompetensgemenskap
ska också bildas för att föra samman de viktigaste intressenterna inom
teknisk, industriell, akademisk och forskningsrelaterad kapacitet inom
cybersäkerhet i unionen. De nationella samordningscentren ska bl.a. fungera
som kontaktpunkt på nationell nivå för kompetensgemenskapen för att
stödja ECCC. Senast den 29 december 2021 ska medlemsstaterna nominera
ett nationellt samordningscenter.
MSB har i uppdrag att stödja och samordna arbetet med samhällets
informationssäkerhet. Myndigheten är nationell kontaktpunkt enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016
om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och
informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet). MSB ingår även i det
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nationella cybersäkerhetscentret tillsammans med Försvarsmakten,
Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen. MSB har också teknisk expertis
inom cybersäkerhet och finansierar forskning inom området.
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