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beslutade den 11 februari 2013.
Ändringar i föreskrifter och allmänna råd till 5 § träder i kraft den 11
februari 2013.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 21 §
donationsförordningen (1998:140) följande ändringar i föreskrifter och
allmänna råd till 5 §.
5§

FÖRESKRIFTER
Med medel från statens budget ska här avses anslag som tilldelats
myndigheten, lån eller andra krediter i Riksgäldskontoret samt medel
från statsbudgeten som erhålls från en annan statlig myndighet.
Egendom som är belånad till ett belopp som överstiger beräknad
försäljningsintäkt efter täckande av samtliga kostnader fram till och med
försäljningstillfället, är inte att betrakta som en donation som får tas
emot.
För att göra åtaganden som ska infrias med bidrag som ännu inte har
erhållits ska ett avtal eller motsvarande finnas som säkerställer att gjorda
åtaganden inte behöver infrias med anslagsmedel.
5§

ALLMÄNNA RÅD
Av bestämmelserna i lag (1988:1387) om statens upplåning och
skuldförvaltning följer att statliga myndigheter inte får ta upp lån eller ta
över ansvaret för lån i andra institut än Riksgäldskontoret. Efter
regeringens bestämmande kan dock ett affärsverk erhålla denna
möjlighet.
Medel från statens budget som myndigheten disponerar kan endast
användas inom de ramar som regeringen angivit samt i den utsträckning
som det inte minskar myndighetens möjligheter att uppnå de mål som
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regeringen angett för myndighetens olika verksamheter. Om
myndigheten bedömer att den t.ex. utan ytterligare anslag kan klara
kostnader för drift och underhåll av donerade kulturföremål eller
utrustning kan den i princip ta emot donationen.
Donationsmedel får tas i anspråk för samfinansiering av projekt eller
liknande verksamhet inom ramen för myndighetens verksamhetsområde
om ändamålet med donationen inte hindrar detta. Myndigheten bör fatta
ett särskilt beslut om samfinansiering senast i samband med mottagandet.
Av beslutet bör framgå finansieringsgrad för varje finansiär samt
rättigheter och skyldigheter avseende aktuellt projekt/motsvarande.
Genomförandet av verksamhet som bara delvis finansieras med en eller
flera donationer får inte medföra att befintliga resurser - anslag, lån,
krediter, bidrag från andra myndigheter etc. - blir otillräckliga för att
genomföra ordinarie verksamhet med den volym och kvalitet som
avsetts. Som ett led i myndighetens ekonomistyrning bör regler
fastställas för när en donation ska täcka samtliga kostnader för
ifrågavarande verksamhet.
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