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Remiss: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- 

och sårbarhetsanalyser 

MSB har beslutat att revidera föreskrifterna för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser 

(RSA). Beslutet avser RSA-redovisning för alla aktörer: statliga myndigheter, regioner och 

kommuner. Revideringen genomförs i steg, och Denna remiss och det föreliggande 

förslaget rör nya föreskrifter för statliga myndigheter, och föreslås ersätta de nuvarande 

(MSBFS 2016:7).  

Syftet med revideringen är att förtydliga vilken information som ska ingå i den 

sammanfattande redovisningen av RSA:n. Förändringarna från nu gällande föreskrifter 

avser främst följande:  

• Förtydligande om att föreskrifterna avser den sammanfattande redovisning som 

ska göras till MSB och Regeringskansliet vartannat år. 

• Förtydligande om hur Länsstyrelsernas geografiska områdesansvar ska beaktas i 

analysen, och vilka samhällsviktiga verksamheter inom detta som ska redovisas. 

• Klargörande om att även slutsatser från övningar och händelser ska beaktas i 

formuleringen av åtgärder. 

• Tydligare instruktioner om vad som avses med åtgärder och hur de ska redovisas. 

• Ett mer öppet och flexibelt upplägg kring indikatorer och scenarier som ska 

användas för särskild bedömning. 

I remissen är som brukligt alla relevanta synpunkter och förslag välkomna. Vi vill särskilt 

be berörda myndigheter att reflektera över följande: 

- Är de förklaringar av begrepp som ges i §3 tydliga och användbara? 

- Framgår förväntningarna på länsstyrelsernas redovisning utifrån det geografiska 

ansvarsområdet tydligt? 

- Framgår förväntningarna på hur länsstyrelserna ska redovisa utifrån kommunernas 

RSA:er tydligt? 

Vi vill också påminna om att föreskrifter inte kan lösa ut alla problem och osäkerheter vi 

brottas med idag i RSA-arbetet och andra delar av beredskapen. Det är långt ifrån allt som 
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ryms inom ramen för MSB:s föreskriftsrätt, och alla typer av problem går inte heller att 

lösa genom regelgivning. Detta gäller till exempel frågor om metodstöd, möjligheterna till 

återkoppling och stöd från MSB, samt kopplingen till andra rapporteringar. Lösningar för 

dessa frågor måste ges i form av inriktning, vägledningar, eller på andra sätt. Vi vill be er 

ha detta i åtanke när ni formulerar era svar.  

MSB har under året fått många frågor om hur RSA förhåller sig till den redovisningen av 

förmåga i det civila försvaret som de beredskapsansvariga myndigheterna fick i uppdrag att 

göra genom anvisningarna för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021–2025 

(Ju2020/04658). Vi avser att ta fram en vägledande text som beskriver hur myndigheter 

kan hantera eventuellt överlapp i uppgifter i dessa rapporteringar. Denna text publiceras i 

samband med att de nya föreskrifterna träder i kraft, vilket förväntas ske i februari 2022. 

Remissvaren ska vara inkomna till MSB senast måndagen den 13:e december. Svara gärna 

till rsa@msb.se. Kontakta även denna adress vid frågor. 

 

Vänliga hälsningar 

Jannes Engqvist 

Enheten för försörjningsberedskap (KC-FÖ) 

https://www.msb.se/
mailto:rsa@msb.se
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Sändlista 

Affärsverket svenska kraftnät 
Arbetsförmedlingen 
Bolagsverket 
Domstolsverket 
E-hälsomyndigheten 
Energimarknadsinspektionen 
Finansinspektionen 
Folkhälsomyndigheten 
Fortifikationsverket 
Försvarets materielverk 
Försvarets radioanstalt 
Försäkringskassan 
Havs- och vattenmyndigheten 
Kommerskollegium 
Kriminalvården 
Kustbevakningen 
Lantmäteriet 
Livsmedelsverket 
Luftfartsverket 
Läkemedelsverket 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Länsstyrelsen i Gotlands län 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Länsstyrelsen i Värmlands län 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 

 
 
 
 
Migrationsverket 
Myndigheten för digital förvaltning 
Myndigheten för psykologiskt försvar 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 
Naturvårdsverket 
Pensionsmyndigheten 
Polismyndigheten 
Post- och telestyrelsen 
Riksgäldskontoret 
Rymdstyrelsen 
Sjöfartsverket 
Skatteverket 
Socialstyrelsen 
Statens energimyndighet 
Statens geotekniska institut 
Statens institutionsstyrelse 
Statens jordbruksverk 
Statens servicecenter 
Statens skolverk 
Statens veterinärmedicinska anstalt 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Sveriges geologiska undersökning 
Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut 
Säkerhetspolisen 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 
Trafikverket 
Transportstyrelsen 
Tullverket 
Valmyndigheten 
Åklagarmyndigheten 
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