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Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att 

stärka funktionen CERT-SE samt utveckla och förenkla det stöd 

som lämnas inom informations- och cybersäkerhetsområdet 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i 

uppdrag att stärka CERT-SE, som är Sveriges nationella funktion för att 

stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter, samt 

att utveckla och förenkla det stöd som myndigheten lämnar inom 

informations- och cybersäkerhetsområdet.  

Förstärkningen av CERT-SE ska leda till en ökad förmåga att ge stöd och 

information till samhället vid inträffade incidenter.  

MSB ska utveckla det stöd som myndigheten lämnar när det gäller 

systematiskt informationssäkerhetsarbete. Myndigheten ska även bygga upp 

och tillhandahålla en användarnära stödfunktion som ska kunna lämna 

vägledning avseende tillämpningen av MSB:s metodstöd för systematiskt 

informationssäkerhetsarbete.  

Uppdraget ska genomföras i dialog med de övriga myndigheter som arbetar 

inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentret samt med andra för 

uppdraget relevanta myndigheter och organisationer.  

MSB ska lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet 

(Justitiedepartementet) i samband med årsredovisningen för 2022.   
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Skälen för regeringens beslut 

Informations- och cybersäkerheten i Sverige behöver fortsatt stärkas, inte 

minst mot bakgrund av den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling. För 

att det ska vara möjligt behöver myndigheter, regioner, kommuner, företag 

och andra organisationer ta sitt ansvar och bedriva ett systematiskt och 

riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Till MSB:s uppgifter hör att lämna 

råd och stöd i det förebyggande arbetet samt, genom CERT-SE, att bidra till 

att förebygga och hantera it-incidenter. MSB ges därför i uppdrag att stärka 

CERT-SE samt att utveckla och förenkla det stöd som myndigheten lämnar i 

syfte att underlätta för andra aktörer att ta ansvar för sin egen 

informationssäkerhet och därigenom bidra till en ökad informations- och 

cybersäkerhet i samhället. 

På regeringens vägnar 

  

Morgan Johansson  

 Anette Häggström Ahrnens 
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