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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2007:603) om intern styrning 
och kontroll 

Utfärdad den 20 juni 2018 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:603) om intern 

styrning och kontroll  

dels att 2–4 och 6 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 4 § ska ha följande lydelse. 

2 §    Myndighetsledningen ansvarar för att det finns en process för intern 

styrning och kontroll vid myndigheten som fungerar på ett betryggande sätt. 

Denna process ska säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör 

sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myn-

dighetsförordningen (2007:515). 

Processen för intern styrning och kontroll ska även förebygga att verk-

samheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra 

oegentligheter. 

Myndighetsledningen ska säkerställa att det inom myndigheten finns en 

god intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande process 

för intern styrning och kontroll.  

3 §    En riskanalys ska göras i syfte att identifiera omständigheter som utgör 

en väsentlig risk för att myndigheten inte ska kunna fullgöra sina uppgifter, 

uppnå verksamhetens mål och uppfylla kraven i 3 § myndighetsförord-

ningen (2007:515). 

Åtgärder 

4 §    Med ledning av riskanalysen ska de åtgärder vidtas som är nödvändiga 

för att myndigheten med rimlig säkerhet ska kunna fullgöra sina uppgifter, 

uppnå verksamhetens mål och uppfylla kraven i 3 § myndighetsförord-

ningen (2007:515). 

6 §    Riskanalysen och de åtgärder som vidtas med anledning av analysen 

ska dokumenteras i den utsträckning som är nödvändig för myndighetens 

uppföljning och bedömning av om den interna styrningen och kontrollen är 

betryggande. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

På regeringens vägnar 

MAGDALENA ANDERSSON 

SFS 2018:1343 
Publicerad 

den 2 juli 2018 



2 

SFS 2018:1343 Magnus Bengtson 

(Finansdepartementet) 
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