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Remiss om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 

om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser 

MSB 2020-02521 

Myndigheten instämmer i förslaget förutsatt vissa ändringar av det. 

 

Inledande bestämmelse 

3 § 

Förklaringen av begreppet ”risk” kan med fördel ändras. Pensionsmyndigheten 

föreslår följande definition, ”en potentiell händelse som värderas utifrån en 

sammanvägning av sannolikheten för att händelsen ska inträffa och de konsekvenser 

händelsen kan leda till”.  

 

Redovisning från andra myndigheter än länsstyrelser 

8 - 14 §§ 

I den gällande föreskriften (MSBFS 2016:7) återfinns i 4 § en lista på nio punkter på 

vad risk- och sårbarhetsanalysen ska innehålla. I den remitterade föreskriften är denna 

lista uppdelad på paragraferna 8-14. Pensionsmyndigheten anser att den nya 

uppdelningen är mindre tydlig och svårare att följa än den uppdelning som finns i 

MSBFS 2016:7. 

 

Redovisning från samtliga statliga myndigheter med redovisningsskyldighet 

Begreppet redovisningsskyldighet förekommer inte i förordning (2015:1052) om 

krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. 

Med begreppet redovisningsskyldighet är det inte tydligt vilka myndigheter som 

avses. Pensionsmyndigheten föreslår att begreppet redovisningsskyldighet antingen 

byts ut till exempelvis bevakningsansvariga myndigheter eller att det förtydligas vilka 

myndigheter som har redovisningsskyldighet.  

  

https://pw3d3/Asp/SearchCaseForm_D.asp
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13 § 

I andra meningen i paragrafen används ordet ”brist”. Ordet saknar förklaring i 

föreskriften och är inte ett allmänt vedertaget begrepp inom krisberedskapen. 

Pensionsmyndigheten föreslår att begreppet ”brist” byts ut mot ”risk”, om det är detta 

som avses.  

 

Första meningen i paragrafen kan även förtydligas genom att ändra ordföljden i 

meningen. Pensionsmyndigheten föreslår att paragrafen skrivs om på följande sätt. 

”Utifrån identifierade risker och sårbarheter ska myndigheten redovisa vidtagna och 

planerade åtgärder”. 

 

Ytterligare inriktning från MSB 

15 § 

Enligt 15 § ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i ett senare skede 

tillhandahålla en förmågebedömning med indikatorer som myndigheter ska besvara. I 

den gällande föreskriften (MSBFS 2016:7) återfinns förmågebedömningen samt dess 

indikatorer som en bilaga. Pensionsmyndigheten föreslår att nämnda underlag 

återfinns som en bilaga till föreskrifterna så att myndigheten har möjlighet att bedöma 

samt återkoppla även avseende förmågebedömningens innehåll.  

 

Övriga synpunkter 

Enligt 6 § MSBFS 2016:7 ska redovisningen till Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap och Regeringskansliet ske elektroniskt och myndigheter ska ange om några 

uppgifter omfattas av sekretess. Denna reglering finns inte med i de remitterade 

föreskrifterna. Beroende på om en risk- och sårbarhetsanalys innehåller 

sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter kan elektroniskt utlämnande i vissa 

fall vara olämpligt. Pensionsmyndigheten anser att en skrivning som anger att 

redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser till Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap och Regeringskansliet ska ske i lämplig form bör tas in i föreskrifterna. 

 

Slutligen anser Pensionsmyndigheten att det bör framgå hur risk- och 

sårbarhetsanalysen enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och 

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap förhåller sig till 

myndigheternas ordinarie riskhanteringsarbete vad gäller intern styrning och kontroll 

enligt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll. 

  

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Kajsa Möller efter föredragning av 

säkerhetspecialist Markus Tornberg. I beredningen av ärendet har junior 

säkerhetspecialist Linnéa Fernström Cederholm, specialist riskhantering Lena 

Majlard, riskchef Charlotta Neldemo Fagring samt juristerna Anne Vilval och Stayesh 

Abdollahi deltagit. I den slutliga handläggningen har biträdande avdelningschef 

Henrik Engström och säkerhetschef Lotta Oscarsson deltagit. 

Kajsa Möller 

Markus Tornberg 


