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Synpunkter på förslag till MSB:s allmänna råd om statliga myndigheters 
risk- och sårbarhetsanalyser 
I de allmänna råden hänvisas till 6 och 7 § i föreskrifterna, vilket istället torde vara 5 och 6 §. 

6 och 7 § p. 4 
Riksgäldskontoret anser att texten kan förtydligas ytterligare. Formuleringen ”… som 
myndigheten själv förvaltar, bedriver eller äger” möjliggör olika tolkningar av vad 
redovisningen ska omfatta. Avses kritiska beroenden både inom verksamheten och i 
förhållande till omvärlden? Avses kritiska beroenden för hela myndighetens ansvarsområde, 
eller enbart de delar som myndigheten själv kan påverka? Riksgäldskontoret vill 
uppmärksamma att det finns en risk att kritiska beroenden mellan aktörer inte redovisas. 

 
 
 
 
I detta ärende har Hans Lindblad beslutat efter föredragning av Lena Björlin. I den slutliga 
handläggningen har även Gunnar Maxén deltagit. 
 

 

 

Hans Lindblad, beslutande 

 
 
 
 
 Lena Björlin, föredragande 

 

 


