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Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd
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Beslutade den 27 oktober 2017.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2018.
Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1 §
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
följande ändringar i föreskrifterna till 1 kap. 3-4 §§, 2 kap. 3 § och
8 kap. 1 § och beslutar om följande ändringar i allmänna råd till 1
kap. 3 § och 8 kap. 1 §

1 kap. 3 § Föreskrifter
Årsredovisning och budgetunderlag ska ställas till regeringen och
lämnas till berört fackdepartement. Handlingarna ska därutöver
lämnas till nedanstående:
● Ekonomistyrningsverket
● Finansdepartementet
● Riksdagens utredningstjänst
● Riksrevisionen
● Statskontoret
–––

1 kap. 3 § Allmänna råd1
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1 kap.3 § Allmänna råd tas bort.
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1 kap. 4 § Föreskrifter
Redovisningsområdets avgränsning
I årsredovisningens resultatredovisning och i budgetunderlaget ska
myndigheten även beskriva verksamhet som finansieras av
myndigheten men bedrivs av annan för myndighetens räkning. I de
finansiella årsredovisningshandlingarna kommer sådan verksamhet
till uttryck främst i poster som "Övriga driftkostnader" och
"Lämnade bidrag".
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–––
2 kap. 3 § Föreskrifter
Myndighetens underlag
–––
Särskild dokumentation
–––
Avlämnande av den särskilda dokumentationen2
De angivna myndigheterna ska senast den 15 februari lämna den
särskilda dokumentationen till Ekonomistyrningsverket.
Handlingen ska lämnas genom elektronisk överföring (se ESV:s
föreskrifter till 1 kap. 3 §).
Arbetsförmedlingen
Centrala studiestödsnämnden
Domstolsverket
Exportkreditnämnden
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Göteborgs universitet
Kammarkollegiet
Karolinska institutet
Kriminalvården
Kungliga tekniska högskolan
Kärnavfallsfonden
Lantmäteriet
Luftfartsverket
Lunds universitet
Migrationsverket
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket

Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Regeringskansliet
Riksdagsförvaltningen
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Statens fastighetsverk
Statens jordbruksverk
Statens tjänstepensionsverk
Statens skolverk
Stockholms universitet
Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete, Sida
Svenska kraftnät
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Uppsala universitet

2

Förändringen innebär att Linköpings universitet, Socialstyrelsen och Umeå universitet har
tagits bort från listan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Transportstyrelsen
har lagts till listan.
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8 kap. 1 § Föreskrifter 3
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Dessa föreskrifter gäller även affärsverk med undantag för
punkterna Kommentarer till utfall och Finansiella villkor
Allmänt
Då delårsrapporten upprättas ska tillämpliga delar av ESV:s
föreskrifter till 4 - 6 kap. följas.
Jämförelsetal
Jämförelsetal ska i enlighet med ESV:s föreskrifter till 2 kap. 4 §
första stycket anges för samma rapportperiod under närmast
föregående räkenskapsår.
Kommentarer till utfall
Utfallet ska kommenteras främst med avseende på väsentliga
förändringar jämfört med föregående år. För anslagsutfall ska
myndigheten främst kommentera väsentliga avvikelser från den
andel av årets tilldelade medel som motsvarar delårsrapportens
andel av räkenskapsåret.
Finansiella villkor
–––
Delårsrapportens undertecknande
Delårsrapporten ska skrivas under av den eller de personer som
utgör myndighetens ledning vid den tidpunkt då delårsrapporten
ska lämnas till regeringen.
Avvikande mening
Har en avvikande mening antecknats till ledningens
beslutsprotokoll, ska densamma återges i anslutning till
underskrifterna i delårsrapporten.
Underskriftsmening
En underskriftsmening med följande lydelse ska antecknas
omedelbart före underskrifterna;
”Jag/Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av
verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska
ställning”.
Dag för underskrift
Delårsrapporten ska innehålla uppgift om den dag då den
undertecknades.
Avlämnad handling
I fråga om avlämnande av en delårsrapport ska motsvarande det
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Den tidigare texten med rubriken ”Delårsrapportens avlämnande” har tagits bort.
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som gäller för årsredovisning och budgetunderlag enligt
bestämmelserna i ESV:s föreskrifter till 1 kap. 3 § tillämpas.
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8 kap. 1 § Allmänna råd4
Dessa allmänna råd gäller även för affärsverk, med undantag för
punkterna Allmänt och Information av väsentlig betydelse för
regeringens uppföljning och prövning.
Allmänt
–––
Information av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning
och prövning
–––
Tidpunkt för undertecknande
Undertecknandet sker i samband med att beslut fattas om
delårsrapporten eller snarast efter det att beslutade justeringar
genomförts. Om detta inte är möjligt skrivs arkivexemplaret under
senast vid den tidpunkt då revisorsintyg över granskningen av
myndighetens delårsrapport ska avges.
Avlämnad handling
Den handling som ska lämnas till de i 1 kap. 3 § angivna
mottagarna behöver endast innehålla namn i tryckstil på den eller
de som utgör myndighetens ledning.

CLAS OLSSON

Ingemar Härneskog

Den tidigare texten med rubriken ”Utfall och prognoser” har tagits bort här och ersatts av
”Kommentarer till utfall” bland föreskrifterna. ”Finansieringsanalys och noter” har tagits bort.
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