Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie
över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
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Beslutade den 23 oktober 2015.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2016.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1 §
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
att föreskrifter till 9 kap. 5 och 8 §§ ska ha följande lydelse.
9 kap. 5 § Föreskrifter1

9 kap. 8 § Föreskrifter
Första stycket
De analyser som ingår i underlaget för fördjupad prövning ska
vara väsentliga och relevanta utifrån regeringens perspektiv.
Härutöver ställs inga krav på att myndigheten ska ta fram någon
sammanhållen dokumentation över det analysarbete den utfört.
Myndighetens överväganden och förslag till
verksamhetsinriktning ska kunna härledas ur de resultat-,
omvärlds- och resursanalyser som presenteras i underlaget för
fördjupad prövning. Förslag till verksamhetsinriktning ska i
huvudsak innehålla en genomgång av
•vilka delar av verksamheten som bör ges ökad respektive
minskad vikt eller kan avvecklas,
•vilka förändringar som är påkallade i fråga om verksamhetens
mål och indelning för återrapportering till regeringen, samt
•finansieringsformernas ändamålsenlighet, t.ex. i fråga om
förutsättningarna för avgiftsfinansiering.
Förslag till ändrad inriktning av verksamheten kan formuleras
såsom förslag till nya eller ändrade uppgifter eller mål för
myndigheten.

1

Föreskrifterna flyttas till 9 kap.8 § förordningen som träder ikraft 1 januari 2016.
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Förslag till finansiering av verksamheten ska innehålla en
redovisning av den totala finansieringen fördelad på olika
finansieringskällor. Uppgifterna ska vara jämförbara med den
anslagsredovisning och den finansieringsanalys som myndigheten
lämnar i årsredovisningen.
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Resultatanalysen ska vanligen vara inriktad på de yttre effekterna
av myndighetens verksamhet. Analysens närmare inriktning
bestäms av regeringens krav på underlagets inriktning och
omfattning. I speciella fall kan även tillgången på information
från andra kunskapsproducenter påverka vad myndigheten bör
inkludera i resultatanalysen. Om inte regeringen genom särskilda
direktiv angett vilka delar av myndighetens verksamhet som ska
prioriteras i utvärderingsarbetet, ska myndigheten efter samråd
med berört fackdepartement göra en sådan prioritering.
Andra stycket
I omvärldsanalysen ska myndigheten urskilja vilka möjligheter
och hinder för verksamheten som kan väntas uppträda under de
närmaste åren i myndighetens omvärld.
Resursanalysen ska inriktas på frågor som rör vilka styrkor och
svagheter myndigheten har i förhållande till de uppgifter den har
att utföra och de omvärldsfaktorer som kan förväntas föreligga.
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