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Uppdrag om fördjupad samverkan inom cybersäkerhetsområdet
genom ett nationellt cybersäkerhetscenter

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen
(myndigheterna) att fördjupa samverkan inom cybersäkerhetsområdet
genom ett nationellt cybersäkerhetscenter. Myndigheterna ska ha en nära
samverkan med Försvarets materielverk, Polismyndigheten och Post- och
telestyrelsen som ska ges möjlighet att medverka i cybersäkerhetscentrets
verksamhet.
Myndigheterna ska fortlöpande informera Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet) om den verksamhet som
bedrivs inom cybersäkerhetscentret. En gemensam redovisning av arbetet
ska lämnas årligen till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och
Justitiedepartementet) i samband med att myndigheternas årsredovisning
lämnas till regeringen. Redovisningen ska innehålla såväl en
verksamhetsuppföljning som en ekonomisk redovisning.
Samverkan inom ramen för cybersäkerhetscentret ska inledas 2020 och
utvecklas stegvis 2021–2023. Samarbetets innehåll och former ska fastställas
genom skriftliga överenskommelser mellan myndigheterna. Regeringen avser
att under 2023 ta ställning till hur cybersäkerhetscentrets verksamhet fortsatt
bör inriktas och bedrivas efter 2023.
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Bakgrund

Sveriges säkerhet, konkurrenskraft och välstånd vilar i stor utsträckning på
digitala grunder. Det är av vikt att digitaliseringens möjligheter tillvaratas
samtidigt som risker hanteras. Cyberhoten mot Sverige och svenska intressen
är omfattande. Genom teknikutveckling och digitalisering blir hoten och
sårbarheterna fler vilket gör att säkerheten behöver stärkas. I
regeringsförklaringen i september 2019 aviserade regeringen att ett nationellt
cybersäkerhetscenter ska inrättas 2020.
Regeringen uppdrog den 26 september 2019 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. Uppdraget redovisades den 16 december 2019.
Närmare om uppdraget

Det övergripande målet med den fördjupade samverkan inom ramen för det
nationella cybersäkerhetscentret är att stärka Sveriges samlade förmåga att
förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot. Samverkan med
privata och offentliga aktörer ska utgöra en central del av uppdraget i syfte
att stärka cybersäkerheten i samhället.
Inom ramen för cybersäkerhetscentret ska myndigheterna:
•
•
•

Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera
cyberangrepp och andra it-incidenter.
Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.
Utgöra en nationell plattform för samverkan och informationsutbyte
med privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet.

Samverkan inom ramen för cybersäkerhetscentret ska utvecklas stegvis
2021–2023 inom följande områden:
•
•

•

Samlokalisering av relevanta förmågor från myndigheterna.
Stöd vid hanteringen av cyberangrepp och andra it-incidenter samt
upprättande av en plan för samlad hantering på nationell nivå vid
allvarliga cyberangrepp.
Tillhandahållande av anpassade och aggregerade lägesbilder och analyser
avseende hot, sårbarheter och risker.
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•
•

•
•

•
•

Riktade och samordnade varningar avseende hot och cyberangrepp.
Samordning av stödet till förebyggande skyddsåtgärder, exempelvis
tekniska säkerhetsanalyser och kartläggning av verksamheters beredskap
vid it-incidenter.
Samordning av, och utgöra kontaktpunkt för, internationella samarbeten
på myndighetsnivå inom cybersäkerhetscentrets verksamhet.
Kunskaps-, kompetens- och informationsutbyte och samverkan med
offentliga och privata aktörer, exempelvis avseende detektion,
sårbarheter, hot, risker, analys, verktyg och metoder samt internationellt
samarbete.
Dialog med aktörer inom forsknings-, kunskaps- och
kompetensuppbyggnad.
Erbjudande av kompetenshöjande insatser, exempelvis övningar och
utbildningar för identifierade målgrupper.

Cybersäkerhetscentrets verksamhet ska komma till bred nationell nytta inom
såväl offentlig som privat verksamhet. Vad gäller målgruppsanpassade
insatser ska dessa under 2021–2023 fokusera på ett urval av prioriterade
målgrupper utifrån myndigheternas respektive uppdrag.
Myndigheterna som samverkar genom cybersäkerhetscentret ska bidra till
verksamheten inom ramen för sina befintliga uppgifter. Den fördjupade
samverkan inom cybersäkerhetscentret ska inte ta över det ansvar som ligger
på de ingående myndigheterna och andra aktörer.
Det nationella cybersäkerhetscentret ska göra Sverige säkrare genom att höja
den samlade förmågan att möta cyberhoten och öka förmågan att effektivt
stödja offentliga och privata aktörer. Detta avser även bidra till en stärkt
säkerhet i samhället i breda termer, vilket inkluderar exempelvis svensk
konkurrenskraft och vårt nationella välstånd. Genom samverkan i
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cybersäkerhetscentret skapas också förutsättningar för att myndigheterna i
utökad utsträckning ska kunna bistå Regeringskansliet i strategiska frågor
rörande cybersäkerhet.
På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

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