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Uppdrag inför inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen att
tillsammans vidta förberedande åtgärder och lämna förslag för att ett
nationellt cybersäkerhetscenter ska kunna inrättas under 2020.
Bakgrund

Sveriges säkerhet och välstånd vilar i stor utsträckning på digitala grunder.
Det är av vikt att digitaliseringens möjligheter tillvaratas samtidigt som de
risker den leder till måste hanteras. Cyberhoten mot Sverige och svenska
intressen är omfattande. Genom teknikutveckling och digitalisering blir
hoten och sårbarheterna fler vilket gör att vi måste stärka Sveriges säkerhet. I
2019 års regeringsförklaring aviserades att regeringen avser att upprätta ett
nationellt center för att öka informations- och cybersäkerheten.
Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap samt Säkerhetspolisen bedriver inom ramen för sina uppgifter
verksamheter som är centrala för att skydda Sverige mot cyberhot. Enligt
den handlingsplan som bland annat dessa myndigheter redovisade den
1 mars 2019 (Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för
åren 2019–2022, Ju2019/00885/SSK) har de myndigheter som omfattas av
detta uppdrag inlett ett fördjupat samarbete på informations- och
cybersäkerhetsområdet. Det samarbetet utgör en naturlig utgångspunkt för
regeringens inrättande av ett nationellt cybersäkerhetscenter.
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Närmare om uppdraget

Det nationella cybersäkerhetscentret ska stärka Sveriges samlade förmåga att
förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige och
minska cybersårbarheterna. Vidare ska centret ge ett utvecklat och
samordnat stöd om hur olika aktörer i privat och offentlig sektor kan skydda
sig mot cyberattacker där en central del kan vara gemensamma analyser och
lägesbilder om hot, sårbarheter och risker. Centret ska också kunna
understödja Regeringskansliet i frågor kring cybersäkerhet. Verksamheten
ska bidra till att förbättra skyddet mot antagonistiska hot och minska de
digitala sårbarheterna.
Myndigheternas förslag till ett nationellt cybersäkerhetscenter ska utgå från
alla berörda myndigheters befintliga uppdrag och rymmas inom givna
ekonomiska ramar. Myndigheterna ska inom ramen för uppdraget samråda
med och inhämta synpunkter från Polismyndigheten, Försvarets
Materielverk och Post- och telestyrelsen samt andra berörda myndigheter
och inleda kontakter för att upprätta en regelbunden dialog med näringslivet
och Sveriges kommuner och landsting. Fler aktörer ska kunna bidra till
verksamheten på sikt.
Myndigheterna bör i uppdraget förhålla sig till andra pågående nationella och
internationella initiativ på informations- och cybersäkerhetsområdet.
Myndigheterna ska senast den 16 december 2019 gemensamt redovisa
uppdraget till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och
Justitiedepartementet). Av redovisningen ska framgå:
•

•

Bedömning av och förslag på vilka uppgifter som vid inrättandet bör
ingå i ett nationellt cybersäkerhetscenter samt förslag till organisation
och styrning av verksamheten i centret. Förslagen ska innehålla en
analys av ekonomiska och personella konsekvenser.
Bedömning av och förslag på vilka ytterligare uppgifter eller
verksamheter inom ramen för befintlig myndighetsstruktur och
befintliga myndighetsuppdrag som, på kort respektive längre sikt, skulle
kunna vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva att bedriva inom
centret. Förslagen ska innehålla en analys av konsekvenser för
organisation och styrning av verksamheten i centret samt
kostnadsberäkningar.
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•

•

•

Förslag om ytterligare myndigheter bör ingå i centret samt förslag till
strukturer för samverkan med berörda myndigheter som inte kommer
att ingå i centret.
Hur näringslivets behov av stöd kan tillgodoses samt hur näringslivet
kan bidra till centrets verksamhet med beaktande av näringslivets
skiftande behov och roller.
Eventuella övriga behov eller hinder som har identifierats.

På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

Fredrik Norberg
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Likalydande till
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Säkerhetspolisen
Kopia till
Statsrådsberedningen/UTR
Justitiedepartementet/SSK, L6, L4, PO, KH
Utrikesdepartementet/ES
Försvarsdepartementet/MFI, MFU, RS, SI
Finansdepartementet/ESA, SFÖ, K, BA
Näringsdepartementet/EIN, BI
Infrastrukturdepartementet/D, DF
Försvarets materielverk
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Sveriges kommuner och landsting
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
Svenskt näringsliv
Teknikföretagen
Verket för innovationssystem
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