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Nya RSA-föreskrifter 
för kommuner och 
regioner 2022 
Information om det pågående arbetet  

MSB reviderar föreskrifterna för risk- och 
sårbarhetsanalyser. Syfte och omfattning förändras 
inte, men de nya föreskrifterna kommer vara 
tydligare och mer ändamålsfokuserade. 

MSB arbetar för närvarande med att revidera föreskrifterna för 
redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser för statliga 
myndigheteter, regioner och kommuner. 

Enligt planering kommer de nya föreskrifterna för kommuner 
och regioner beslutas och träda i kraft i oktober 2022, ett år 
innan nästa redovisning. 

Syftet med revideringen är att tydligare lyfta fram vilken 
information redovisningen ska innehålla och hur analysen ska 
hänga samman. Detta för att underlätta effektivare 
redovisningsprocesser som fokuserar på det som är relevant för 
andra aktörer att ta del av.  

Avsikten är inte att göra större förändringar i redovisningarnas 
omfattning eller att ställa nya krav som resulterar i en signifikant 
ökad arbetsbelastning, utan att säkerställa att redovisningen 
innehåller den information som behövs för att länsstyrelsen, 
MSB eller andra aktörer ska kunna skapa nationella och 
regionala risk- och lägesbilder.  

De nya föreskrifter kommer att utgå från den nya definitionen 
av samhällsviktig verksamhet som MSB beslutade om i oktober 
2020: ”Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller 
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 
grundläggande behov, värden eller säkerhet.”  

Den uppdaterade definitionen tydliggör att infrastrukturer och 
tjänster ingår i begreppet samhällsviktig verksamhet samtidigt 
som den fokuserar på verksamhet som säkerställer eller 
upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Detta innebär att fler 

Läs mer 

Mer information om risk-och 
sårbarhetsanalyser finns på MSB:s 
RSA-sidor. 

msb.se/rsa 

MSB:s sida om samhällsviktig 
verksamhet, innehåller mer 
information om definitionen och 
identifiering. 

msb.se/samhallsviktigverksamhet 
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verksamheter kan komma att identifieras som samhällsviktiga 
än innan. 

Än så länge kan MSB tyvärr inte ge exakta besked om vad de 
nya föreskrifterna för kommuner och regioner kommer att 
innehålla, eftersom detta skulle föregripa den  
regelgivningsprocess som måste följas när en myndighet ska 
meddela föreskrifter. MSB kan dock beskriva några av de frågor 
vi tittar närmare på: 

Begreppsförklaringarna kommer att omarbetas för att bli lättare 
att förstå utifrån ett RSA-sammanhang. 

En av de förändringar som planeras är ett nytt upplägg för 
indikatorer där dessa meddelas separat inför varje redovisning 
istället för att, som idag, ingå i föreskrifterna.  

Omfattningen av kommunernas redovisning av identifierad 
samhällsviktig verksamhet inom det geografiska 
ansvarsområdet kommer ses över. Att identifiera lokal 
samhällsviktig verksamhet är en mycket viktig uppgift av stor 
relevans för beredskapen på såväl lokal som regional och 
nationell nivå, men vi ser ett behov att se över de exakta 
redovisningskraven och –formerna för detta. 

Precis som tidigare är risk- och sårbarhetsanalysen i första hand 
ett verktyg för aktörernas interna beredskapsarbete. 
Kommunernas redovisning är ett sätt att delge länsstyrelsen, 
och i förlängningen MSB och andra aktörer, den del av analysen 
som de behöver ta del av för att skapa regionala och nationella 
risk- och lägesbilder. Motsvarande gäller för regionernas 
redovisning till Socialstyrelsen och MSB.

Relevant lagstiftning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om landstings risk- och sårbarhetsanalyser 
(MSBFS 2015:4) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 
(MSBFS 2015:5) 

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 

Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap 


