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Remissvar – Föreskrifter om statliga myndigheters redovisning 
av risk- och sårbarhetsanalyser  
_______________________________________________ 
 
 
Mot bakgrund av de intressen Åklagarmyndigheten har att beakta lämnas 
följande synpunkt på förslaget till nya föreskrifter. 
 
Åklagarmyndigheten har inte några invändningar mot förslaget.  
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Detta yttrande har beslutats av vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin efter 
föredragning av chefsåklagaren Kristian Agneklev.  
 
I den slutliga handläggningen av ärendet har säkerhetschefen Mikael Svensson 
deltagit.  
 
 
 
 
Katarina Johansson Welin 

 
 
 
Kristian Agneklev 
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