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Svar på remiss: Förslag till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
statliga myndigheters redovisning av risk- och 
sårbarhetsanalyser; 

 
 Nedan följer Försäkringskassans svar på de frågor som angetts i remissens missiv. 

 

 

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

 

- Försäkringskassan håller med om att betydelse och tolkning av begrepp måste 

förstås i sitt sammanhang. Det är dock viktigt att överväga tydligheten av att 

ange sammanhangsspecifika definitioner i olika styrande dokument. Hur 

många olika sammanhangsspecifika definitioner av ett begrepp klarar 

mottagare av innan det blir otydligt? Försäkringskassan bedömer att 

tydligheten skulle öka om MSB tillhandahåller en mer generisk definition av 

centrala begrepp som är mer statisk. Dessa begrepp får sedermera tolkas i sitt 

sammanhang i dess användning i olika styrande dokument och vägledningar.  

 

Framgår förväntningarna på länsstyrelsernas redovisning utifrån det geografiska 

ansvarsområdet tydligt?  

 

- Inga synpunkter 

 

Framgår förväntningarna på hur länsstyrelserna ska redovisa utifrån kommunernas 

RSA:er tydligt?  

 

- Inga synpunkter 
 
 
 
Per Eleblad 
 
 
    
    Andreas Roos 
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