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Datum 

2021-09-13 

ESV dnr 

2021-00071 

Handläggare 

Anna Kindberg 

Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter 

och allmänna råd 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter och 

allmänna råd till:  

 Avgiftsförordningen (1992:191) 

 Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 

 Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210)  

 Statliga inrapporteringskoder (S-koder) 

Några av förslagen kan påverka årsredovisningen för 2021, vilket framgår av 

respektive förslag.  

Ekonomistyrningsverket föreskriver om ändringarna med stöd av 31 § 

avgiftsförordningen (1992:191), 11 kap. 1 § förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag, 8 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen 

(2011:210) och 23 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. 

I enlighet med 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 

regelgivning ska en myndighet innan den beslutar om föreskrifter och allmänna råd 

utreda konsekvenserna av dessa. I konsekvensutredningen ska de som berörs 

kostnadsmässigt eller på annat sätt ges tillfälle att yttra sig i frågan och om 

konsekvensutredningen. 

Ni får härmed tillfälle att komma med synpunkter och yttranden på förslagen till 

nya föreskrifter och allmänna råd, samt på konsekvensutredningen. Ert skriftliga 

svar ska vara ESV tillhanda senast fredag den 8 oktober. 

Skicka svar med e-post till registrator@esv.se med kopia till anna.kindberg@esv.se  

Ange vilket/vilka avsnitt i remissen som ni lämnar synpunkter på.  

Peter Kvist    Anna Kindberg 

Avdelningschef   Utredare  
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Kontaktpersoner 

Förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om underskrift av 

årsredovisningen 

Anna Kindberg 

anna.kindberg@esv.se 

08-690 43 33 

 

Förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om lån i 

Riksgäldskontoret  

Curt Johansson 

curt.johansson@esv.se 

08-690 43 74 

Förslag till ändringar av förskrifter och allmänna råd om samråd om avgifter 

Victoria Nüth 

victoria.nuth@esv.se 

08-690 43 12 

Förslag till ändringar av ESV:s föreskrifter om statliga inrapporteringskoder 

(S-koder) 

Jerker Jonsson 

jerker.jonsson@esv.se  

08-690 43 98 
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Förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd 

om underskrift av årsredovisningen 

Förslagens innebörd 

Förslagen syftar till att möjliggöra för myndigheterna att använda elektronisk 

underskrift1, såväl som underskrift på papper, för att skriva under en myndighets 

årsredovisning. Därför föreslår ESV att föreskrifter och allmänna råd formuleras 

mer teknikneutralt.  

Förslagen innebär att det tydliggörs att underskriften är en del av årsredovisningen 

som myndigheten ska bevara. 

ESV föreslår också att det regleras att det datum som anges i anslutning till 

underskriften i årsredovisningen ska vara det datum som årsredovisningen beslutas. 

Det innebär inte någon förändring mot vad som är praxis, utan det är regelverket 

som ändras för att överensstämma med praxis.  

Bakgrund 

Elektronisk underskrift 

Frågan om elektronisk underskrift av årsredovisningen blev särskilt aktuell under 

2020 på grund av spridningen av sjukdomen covid-19. Inför årsredovisningen för 

2020 fick ESV från ett flertal myndigheter frågan om det är möjligt för ledningen 

att skriva under årsredovisningen elektroniskt.  

Kravet på underskrift av årsredovisningen gäller bara myndighetens egna 

arkivexemplar. Det finns inget krav på att den årsredovisning som lämnas till 

regeringen eller övriga mottagare i enlighet med 1 kap. 3 § förordningen 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) ska vara underskriven. 

Regleringen om underskrift av årsredovisningen finns i 2 kap. 8 § FÅB. I allmänna 

råd till den paragrafen framgår att den handling som ska lämnas till de i 1 kap. 3 § 

angivna mottagarna endast behöver innehålla namn i tryckstil på den eller de som 

utgör myndighetens ledning. Av samma allmänna råd framgår också att 

arkivexemplaret ska skrivas under senast vid den tidpunkt då revisionsberättelse 

över granskningen av myndighetens årsredovisning ska avges. Det ska alltså vara 

möjligt för myndighetens revisorer att kontrollera att årsredovisningen har skrivits 

under innan revisionsberättelsen lämnas.  

Underskrift kan generellt användas som ett teknikneutralt begrepp och kan åsyfta 

en underskrift med penna eller en elektronisk underskrift.2 ESV har därför inte 

                                                      
1 Information om elektroniska underskrifter finns på DIGG:s webbplats: https://www.digg.se/digital-identitet/e-

underskrift   
2 Se till exempel SOU 2021:9 – Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den 

offentliga förvaltningen, s. 218-219. 

https://www.digg.se/digital-identitet/e-underskrift
https://www.digg.se/digital-identitet/e-underskrift
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/02/sou-20219/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/02/sou-20219/
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föreslagit regelverk som anger vilka former av underskrifter som är tillåtna utan 

valt att föreslå ändringar som gör regleringen mer teknikneutral än i nuläget.  

En årsredovisning ska bevaras enligt bilagan till Riksarkivets föreskrifter och 

allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar (RA-FS 2018:10). 

Underskriften är en del av myndighetens årsredovisning och en elektronisk 

underskrift behöver därmed kunna bevaras som en del av den elektroniska handling 

som myndigheten bevarar.  

Precis som för annan information som en myndighet hanterar gäller generella krav 

på informationssäkerhet avseende konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för 

årsredovisningen, inklusive underskrifterna. ESV ser därför inte något behov av att 

reglera detta särskilt.  

Datum i anslutning till underskrifter 

Föreskrifterna till 2 kap. 8 § FÅB anger att årsredovisningen som lämnas till 

regeringen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades. Att 

undertecknandet av årsredovisningen får göras senast när revisionsberättelsen 

avges innebär att undertecknandet kan komma att ske efter att årsredovisningen 

lämnats till regeringen. Det här gör att det inte alltid är möjligt att tillämpa 

föreskrifterna. Praxis i dag är också att myndigheterna anger beslutsdatum, snarare 

än underskriftsdatum. ESV bedömer därför att det är lämpligt att korrigera 

regelverket. 

Ikraftträdande 

ESV föreslår att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022 och får tillämpas för 

årsredovisningen för 2021. 

Konsekvensutredning 

Förslaget får enbart konsekvenser för en myndighet om den väljer att skriva under 

årsredovisningen elektroniskt. Myndigheten kan fortsatt välja att skriva under 

årsredovisningen på papper på samma sätt som tidigare. För myndigheter som leds 

av en styrelse eller en nämnd och som redan har funktioner på plats för elektronisk 

underskrift och arkivering innebär förslaget en möjlighet till en förenklad process 

för att skriva under årsredovisningen utan att några särskilda kostnader tillkommer.  

Förslaget kan få konsekvenser för Riksrevisionens granskning om myndigheter 

väljer att skriva under elektroniskt eftersom underskrifterna av årsredovisningen 

kan behöva verifieras på annat sätt om de görs elektroniskt än på papper. Vi 

bedömer dock inte att det kommer att innebära några merkostnader för 

Riksrevisionen eftersom den föreslagna regleringen inte ställer krav på viss typ av 

underskrift eller liknande.  
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Förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd till förordningen 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 

2 kap. 8 § Föreskrifter 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Årsredovisningens undertecknande 

Årsredovisningen ska skrivas under av den 

eller de personer som utgör myndighetens 

ledning vid den tidpunkt då 

årsredovisningen ska lämnas till regeringen. 

 

Undertecknandet ska göras i dokumentet 

årsredovisning och inte i en annan 

handling. 

 

 

 

Underskriftsmening 

En underskriftsmening med följande lydelse 

ska antecknas omedelbart före 

underskrifterna; 

 

”Jag/Vi intygar att årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat 

samt av kostnader, intäkter och 

myndighetens ekonomiska ställning”. 

 

Bedömningen av intern styrning och 

kontroll ska lämnas direkt före intygandet 

av rättvisande redovisning med en av 

följande meningar. 

 

”Jag/Vi bedömer att den interna styrningen 

och kontrollen vid myndigheten har varit 

betryggande under den period som 

årsredovisningen avser”. 

 

”Jag/Vi bedömer att det har funnits brister i 

den interna styrningen och kontrollen under 

den period som årsredovisningen avser 

enligt följande”. 

 

I det fall ledningen bedömer att det har 

funnits brister inom den interna styrningen 

och kontrollen ska en kortfattad redovisning 

av bristerna och när de har förelegat lämnas 

i punktform i anslutning till bedömningen. 

Årsredovisningens undertecknande 

Årsredovisningen ska skrivas under av den 

eller de personer som utgör myndighetens 

ledning vid den tidpunkt då 

årsredovisningen ska lämnas till regeringen. 

 

Underskrifterna ska vara en del av 

årsredovisningen och inte göras i en annan 

handling. Underskrifterna är en del av 

årsredovisningen som myndigheten ska 

bevara.  

 

Underskriftsmening 

En underskriftsmening med följande lydelse 

ska antecknas omedelbart före 

underskrifterna; 

 

”Jag/Vi intygar att årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat 

samt av kostnader, intäkter och 

myndighetens ekonomiska ställning”. 

 

Bedömningen av intern styrning och 

kontroll ska lämnas direkt före intygandet 

av rättvisande redovisning med en av 

följande meningar. 

 

”Jag/Vi bedömer att den interna styrningen 

och kontrollen vid myndigheten har varit 

betryggande under den period som 

årsredovisningen avser”. 

 

”Jag/Vi bedömer att det har funnits brister i 

den interna styrningen och kontrollen under 

den period som årsredovisningen avser 

enligt följande”. 

 

I det fall ledningen bedömer att det har 

funnits brister inom den interna styrningen 

och kontrollen ska en kortfattad redovisning 

av bristerna och när de har förelegat lämnas 

i punktform i anslutning till bedömningen. 
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2 kap. 8 § Föreskrifter 

 

Dag för underskrift 

Årsredovisningen ska innehålla uppgift om 

den dag då den undertecknades. 

 

 

Avvikande mening 

Har en avvikande mening antecknats till 

ledningens beslutsprotokoll, ska densamma 

återges i anslutning till underskrifterna i 

årsredovisningen. 

 

Dag för beslut  

Årsredovisningen ska i anslutning till 

underskrifterna innehålla uppgift om den 

dag då den beslutades.  

 

Avvikande mening 

Har en avvikande mening antecknats till 

ledningens beslutsprotokoll, ska densamma 

återges i anslutning till underskrifterna i 

årsredovisningen. 

 

2 kap. 8 § Allmänna råd 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

– – –  

Tidpunkt för undertecknandet 

Undertecknandet sker i samband med att 

beslut fattas om årsredovisningen eller 

snarast efter det att beslutade justeringar 

genomförts. Om så inte är möjligt skrivs 

arkivexemplaret under senast vid den 

tidpunkt då revisionsberättelse över 

granskningen av myndighetens 

årsredovisning 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. 

 

Signering 

Myndighetens arkivexemplar bör vara 

signerat på varje sida av myndighetens chef. 

 

 

Omfattning 

Ledningens intygande och bedömning 

omfattar all verksamhet som myndigheten 

ansvarar för, oavsett finansieringsform, och 

inkluderar därför verksamhet som helt eller 

delvis finansieras med EU-medel. 

– – –  

Tidpunkt för undertecknandet 

Undertecknandet sker i samband med att 

beslut fattas om årsredovisningen eller 

snarast efter det att beslutade justeringar 

genomförts. Om så inte är möjligt skrivs 

arkivexemplaret under senast vid den 

tidpunkt då revisionsberättelse över 

granskningen av myndighetens 

årsredovisning 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. 

 

Signering 

Om myndighetens arkivexemplar framställs 

på papper bör det vara signerat på varje sida 

av myndighetens chef. 

 

Omfattning 

Ledningens intygande och bedömning 

omfattar all verksamhet som myndigheten 

ansvarar för, oavsett finansieringsform, och 

inkluderar därför verksamhet som helt eller 

delvis finansieras med EU-medel. 
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Förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd 

om lån i Riksgäldskontoret 

Förslagens innebörd 

ESV förslår en ändring i föreskrifterna till 2 kap. 1 § kapitalförsörjnings-

förordningen (2011:210) som innebär att myndighetens låneram anger det högsta 

belopp som myndigheten får ha som låneskuld hos Riksgäldskontoret per den 

31 december. Den nuvarande bestämmelsen om att låneramen gäller vid varje 

given tidpunkt tas bort. 

Vi föreslår även att det klargörs i allmänna råd till samma paragraf att myndigheter 

löpande under året får ha en låneskuld som högst uppgår till den högsta av 

föregående års utgående låneram eller aktuell låneram.  

Bakgrund 

I andra kapitlet kapitalförsörjningsförordningen finns bestämmelser om hur 

myndigheter ska finansiera investeringar. Utgångspunkten är att myndigheter ska 

lånefinansiera alla investeringar i anläggningstillgångar som används i 

myndighetens verksamhet. Det finns dock vissa undantag i 2 kap. 3-5 §§ 

kapitalförsörjningsförordningen om investeringar som finansieras med bidrag och 

hyra eller hyrköp (leasing). Regeringen kan också i särskild ordning besluta om att 

investeringar som används i myndighetens verksamhet ska finansieras med anslag.  

Myndighetens låneram i regleringsbrevet reglerar inte bara hur mycket lån som en 

myndighet kan ta upp för att finansiera anläggningstillgångar. Den är även ett 

bemyndigande för hur stora kapitalkostnader (framtida avskrivningskostnader) som 

myndigheter får binda upp i verksamheten och som kommer finansieras av 

framtida anslag eller avgifter.  

Låneramen och utnyttjande av ram  

De nuvarande reglerna, att låneramen gäller vid varje given tidpunkt, innebär att 

regeringens möjligheter att styra myndigheters investeringar begränsas. Om 

Regeringskansliet bedömer att nettoinvesteringar minskar under det kommande 

året och tar ställning till att låneramen bör reduceras innebär nuvarande regler ett 

problem. Ett regeringsbeslut att i dessa fall sänka låneramen jämfört med 

föregående år innebär att myndigheten har överskridit låneramen i början av året. 

Det finns även svårigheter att bedöma utnyttjandet av låneramen under året då 

myndigheter normalt endast tar upp lån vid två tillfällen under året.  

ESV föreslår en ändring som innebär att låneramen anger det högsta belopp som 

myndigheter får ha som låneskuld hos Riksgäldskontoret per den 31 december. Det 

innebär inte att en myndighet under året kan ta upp hur stora lån som helst utan det 

klargörs även att myndigheter löpande under året får ha en låneskuld som högst 

uppgår till den högsta av föregående års utgående låneram eller aktuell låneram. 

Om föregående års utgående låneram var högre kan en myndighet alltså ha en 
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högre låneskuld löpande under året än den aktuella låneramen. Myndigheten kan i 

detta fall löpande under året ha en låneskuld för verksamhetsinvesteringar upp till 

den låneram som reglerats i föregående års regleringsbrev. Om den aktuella 

låneramen är högre än föregående års utgående låneram kan myndigheter löpande 

under året ha en låneskuld upp till den aktuella låneramen.  

Ikraftträdande 

ESV föreslår att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.  

Konsekvensutredning 

ESV bedömer att det inte uppstår några negativa konsekvenser av regeländringen. 

Genom regeländringen blir den finansiella styrningen tydligare. Regeringen kan då 

utan att det står i konflikt med reglerna i kapitalförsörjningsförordningen besluta 

om en lägre låneram, om nettoinvesteringarna kommer att minska under året. 

Förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd 

kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) 

2 kap. 1 § Föreskrifter 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

– – –  

Andra stycket 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar som myndigheten 

finansierar genom att ingå finansiella 

leasingavtal i enlighet med 2 kap. 5 § ska 

rymmas inom låneramen. Även utgifter för 

anläggningstillgångar som fastställs i 

samband med att årsredovisningen upprättas 

och som kommer att finansieras med lån, 

ska rymmas inom låneramen.   

– – –  

Andra stycket 

Det högsta beloppet för en myndighets lån 

(låneramen) är gränsen för vad 

myndigheten får ha som låneskuld hos 

Riksgäldskontoret per den 31 december. 

 

Anläggningstillgångar som myndigheten 

finansierar genom att ingå finansiella 

leasingavtal i enlighet med 2 kap. 5 § ska 

rymmas inom låneramen. Även utgifter för 

anläggningstillgångar som fastställs i 

samband med att årsredovisningen upprättas 

och som kommer att finansieras med lån, 

ska rymmas inom låneramen.   

 

2 kap. 1 § Allmänna råd 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

– – –  

Andra stycket 

Det högsta beloppet för en myndighets lån 

(låneramen) är gränsen för vad 

myndigheten vid varje given tidpunkt får ha 

som låneskuld hos Riksgäldskontoret. Med 

– – –  

Andra stycket 

Den högsta låneskuld en myndighet får ha 

hos Riksgäldskontoret under året är det 

högsta av föregående års utgående låneram 

eller den aktuella låneramen.  
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2 kap. 1 § Allmänna råd 

låneskuld avses summan av avistalån och i 

förekommande fall bundna lån som avser 

anläggningstillgångar som används i 

verksamheten.  

 

 

Ramen för myndighetens lån framgår av 

regleringsbrevet eller annat beslut av 

regeringen. 

 

För att regeringen ska kunna ta ställning till 

en myndighets behov av lån ska 

myndigheten enligt föreskrifterna till 9 kap. 

4 § förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag lämna 

underlag till ett sådant beslut i 

budgetunderlaget. 

 

Med låneskuld avses summan av avistalån 

och i förekommande fall bundna lån som 

avser anläggningstillgångar som används i 

verksamheten. 

 

Ramen för myndighetens lån framgår av 

regleringsbrevet eller annat beslut av 

regeringen. 

 

För att regeringen ska kunna ta ställning till 

en myndighets behov av lån ska 

myndigheten enligt föreskrifterna till 9 kap. 

4 § förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag lämna 

underlag till ett sådant beslut i 

budgetunderlaget. 
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Förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd 

om samråd om avgifter 

Förslagens innebörd 

Förslagen innebär en förändring av när en avgift ska anses vara väsentligt 

förändrad. I dag ska myndigheter samråda om samtliga förändringar av 

avgiftskonstruktion och kalkylmodell. Förslagen innebär att myndigheterna endast 

ska samråda om väsentliga förändringar av avgiftskonstruktion och att 

myndigheterna inte ska samråda om förändrad kalkylmodell om den inte leder till 

väsentligt förändrad avgiftskonstruktion eller avgiftsnivå. 

Förslagen innebär även att regleringen av när myndigheterna för första gången ska 

samråda med ESV tas bort. Förslagen innebär också att stycken byter plats och att 

underrubriker hänvisar till stycken i förordningen i stället för till ämnesområden. 

Dessutom innebär förslagen att regleringen om varför ESV behöver den 

information som ESV begär in tas bort. Ingen av dessa förändringar innebär en 

förändring i sak.  

Bakgrund 

Från och med den 1 januari 2019 gäller enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) 

att statliga myndigheter vart tredje år ska samråda med ESV om de avgifter de tar 

ut. År 2021 ska samtliga myndigheter ha genomfört sådana samråd för första 

gången. Skrivningen om när samråd ska genomföras för första gången är därför 

inte längre aktuell och tas bort. Myndigheterna kommer utifrån det första 

samrådstillfället att samråda om de avgifter de tar ut med treårsintervall, vilket 

framgår av föreslagen lydelse.  

Enligt andra stycket i 7 § avgiftsförordningen ska samråd även genomföras om 

myndigheten avser att väsentligt förändra en avgift eller ta ut en ny avgift. Enligt 

ESV:s nuvarande föreskrifter till 7 § ska en avgift anses vara väsentligt förändrad 

om avgiftskonstruktionen eller kalkylmodellen ändras eller om avgiftsnivån höjs 

eller sänks väsentligt i förhållande till senast genomfört samråd.  

Förordningen ställer bara krav på samråd när myndigheten avser att väsentligt 

förändra en avgift. ESV föreslår därför ett väsentlighetskriterium för förändring av 

avgiftskonstruktion. Bestämmelsen blir därmed densamma som den som gäller för 

förändringar av avgiftsnivån. I likhet med vad som gäller för en väsentlig 

förändring av avgiftsnivån ska myndigheterna vid bedömningen av om 

förändringen av avgiftskonstruktionen är väsentlig ta hänsyn till hur mycket 

förändringen påverkar den som betalar avgiften. De allmänna råden anpassas 

därför till detta. 

ESV bedömer vidare att det inte finns behov av att samråda om endast förändrad 

kalkylmodell, om den inte leder till förändrad avgiftskonstruktion eller avgiftsnivå, 

eftersom en sådan förändring inte direkt påverkar avgiften. Regleringen om 
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kalkylmodell i föreskrifter och allmänna råd tas därför bort. Kravet på att beskriva 

kalkylmodellen kommer dock att finnas kvar i ESV:s anvisningar både vid det 

samråd som genomförs vart tredje år och vid samråd om väsentligt ändrad eller ny 

avgift. I samband med att den informationen inkommer till ESV kommer ESV att 

kunna bedöma kalkylmodellen. 

Av ESV:s anvisningar om underlag för avgiftssamråd framgår vilken information 

som ESV behöver för att kunna bedöma avgifterna. Regleringen som förklarar 

vilka områden ESV bedömer tillför inte något i sak och tas därför bort. Dessutom 

förtydligas texten avseende anvisningarna något. 

Ikraftträdande 

ESV föreslår att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022. 

Konsekvensutredning 

Förslagen innebär inte någon förändring av när i tid myndigheterna ska samråda 

om de avgifter de tar ut. ESV kommer precis som i dag att publicera en lista på vår 

webbplats över när respektive myndighet ska samråda om de avgifter de tar ut. 

Även ESV:s anvisningar om underlag för avgiftssamråd publiceras på webbplatsen.  

Förslagen innebär inte heller någon förändring av när i tid myndigheterna ska 

samråda om de avgifter som är att se som väsentligt förändrade. Däremot kommer 

förslagen leda till att färre avgifter kommer att inkluderas i begreppet väsentlig 

förändring. ESV bedömer därför att förslagen i denna del kommer att leda till en 

minskad administrativ börda för myndigheterna.  

Förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd till 

avgiftsförordningen (1992:191) 

7 § föreskrifter 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

 

 

 

 

Samråd vart tredje år 

Myndigheten ska vart tredje år genomföra 

samråd med Ekonomistyrningsverket om 

samtliga avgifter som myndigheten tar ut. 

Detta ska genomföras för första gången 

under år 

• 2019 om myndigheten sorterar under 

utgiftsområde 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18 

eller 22, 

Allmänt 

Myndigheten ska följa 

Ekonomistyrningsverkets anvisningar om 

underlag för avgiftssamråd. 

 

Första stycket 

Myndigheten ska vart tredje år genomföra 

samråd med Ekonomistyrningsverket om 

samtliga avgifter som myndigheten tar ut. 
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7 § föreskrifter 

• 2020 om myndigheten sorterar under 

utgiftsområde 3, 5, 7, 9, 16, 20 eller 23, 

respektive 

• 2021 om myndigheten sorterar under 

utgiftsområde 1, 2, 6, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 

26 eller 27. 

 

Samråd om väsentligt ändrad eller ny 

avgift 

Samråd om väsentligt förändrad eller ny 

avgift ska genomföras före beslutet om 

avgiften. 

 

En avgift ska anses vara väsentligt 

förändrad om avgiftskonstruktionen eller 

kalkylmodellen ändras eller om avgiftsnivån 

höjs eller sänks väsentligt i förhållande till 

senast genomfört samråd. 

 

Om en avgiftsbelagd verksamhet tas över av 

en myndighet från en annan ska berörda 

avgifter anses vara väsentligt förändrade. 

 

Underlag för avgiftssamråd 

Myndighetens samrådsunderlag ska 

innehålla de uppgifter som 

Ekonomistyrningsverket behöver för att 

bedöma att de avgifter som myndigheten tar 

ut sätts utifrån det ekonomiska mål som har 

beslutats för verksamheten, att samtliga 

kostnader som avgifterna ska täcka är 

identifierade och beräknade samt att regler 

och riktlinjer på området beaktas. 

 

Myndigheten ska följa 

Ekonomistyrningsverkets anvisningar 

avseende underlaget för avgiftssamrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

Andra stycket 

 

Samråd om väsentligt förändrad eller ny 

avgift ska genomföras före beslutet om 

avgiften. 

 

En avgift ska anses vara väsentligt 

förändrad om avgiftskonstruktionen ändras 

väsentligt eller om avgiftsnivån höjs eller 

sänks väsentligt i förhållande till senast 

genomfört samråd.  

 

Om en avgiftsbelagd verksamhet tas över av 

en myndighet från en annan ska berörda 

avgifter anses vara väsentligt förändrade. 

 

 

 7 § Allmänna råd 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Samråd om väsentligt ändrad eller ny 

avgift 

Med avgiftskonstruktion avses hur avgiften 

utformas, till exempel som fast pris eller 

löpande räkning. 

Andra stycket 

 

Med avgiftskonstruktion avses hur avgiften 

utformas, till exempel som fast pris eller 

löpande räkning. 
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 7 § Allmänna råd 

 

Med kalkylmodell avses vilka kostnader som 

avgifterna ska täcka och hur indirekta 

kostnader fördelas till verksamheten, till 

exempel med hjälp av en fördelningsnyckel. 

 

Vid bedömning av om avgiftsnivån höjs 

eller sänks väsentligt bör hänsyn tas till hur 

mycket förändringen påverkar den som 

betalar avgiften.  

 

 

 

 

 

 

Vid bedömning av om avgiften är väsentligt 

förändrad bör hänsyn tas till hur mycket 

förändringen påverkar den som betalar 

avgiften. 
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Förslag till ändringar av ESV:s föreskrifter om statliga 

inrapporteringskoder (S-koder) 

Förslagens innebörd 

Ändrad S-kod för redovisning av teleutgifter 

ESV föreslår att sådana utgifter som i nuläget rapporteras på S5365 Tele, utgifter, 

utomstatliga fortsättningsvis ska rapporteras på S5362 Datatjänster, utgifter, 

utomstatliga. Förslaget innebär att S5365 upphävs. Förslaget innebär också 

justering av benämning och beskrivande text för S5362 samt S5412 Datatjänster, 

utgifter, inomstatliga.  

Förtydligande av S-koder för lämnade bidrag till regionägda bolag 

ESV föreslår justeringar av benämningar och beskrivande text för S7771 och 

S7772.  

Bakgrund 

Ändrad S-kod för redovisning av teleutgifter 

Informationsbehoven för nationalräkenskaperna har ändrats över tid och ESV ser 

inte längre något behov av särredovisning av utgifter för teletjänster på S5365. 

ESV bedömer att utgifter för teletjänster kan redovisas tillsammans med utgifter 

för datatjänster på S5362. Vi ser även behov av att modernisera begreppen i 

benämning och beskrivande text för S5362 samt S5412.  

Förtydligande av S-koder för lämnade bidrag till regionägda bolag 

ESV:s föreskrifter om statliga inrapporteringskoder saknar information om vilka 

S-koder som ska användas för rapportering av lämnade bidrag till regionägda 

bolag. Syftet är att förtydliga att lämnade bidrag till regionägda bolag ska 

rapporteras på S7771 respektive S7772.  

Ikraftträdande 

ESV föreslår att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas från 

och med rapporteringen av utfallet för januari 2022 (period 01a) i Hermes.  

Konsekvensutredning 

Ändrad S-kod för redovisning av teleutgifter 

Förslaget berör flertalet myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen. 

ESV bedömer att förändringen medför en begränsad arbetsinsats av 

engångskaraktär. Innan rapporteringen av utfallet för januari 2022 bör varje 

myndighet kontrollera kopplingen mellan konton och S-koder i Hermes 

konverteringstabell. De konton i myndighetens kontoplan som är kopplade till 

S5365 bör i stället kopplas till S5362.  

Förtydligande av S-koder för lämnade bidrag till regionägda bolag   

ESV bedömer att förändringen medför en begränsad arbetsinsats av 

engångskaraktär. De myndigheter som lämnar bidrag till bolag som ägs av regioner 
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bör se över sina redovisningsrutiner för att säkerställa att sådana transfereringar 

rapporteras på S7771 respektive S7772.  

 

S5 Kostnader för lokaler och övrig drift 

– – –  

Övriga driftkostnader 

– – –  

Tjänster, utomstatliga 

– – –  

– – –  

 

S5362 It-tjänster, utgifter, utomstatliga 

 På denna S-kod rapporteras alla utomstatliga utgifter för it-

tjänster. Det inkluderar it-konsulter och andra tjänster hänförliga 

till myndighetens it-verksamhet. Här rapporteras också utgifter för 

användning av it-system, service- och underhållsavtal för 

myndighetens it-utrustning samt nyttjande av databaser för 

sökningar eller andra bearbetningar. Även utgifter för telefoni och 

digitala tjänster för datatrafik rapporteras på denna S-kod. 

Exempel: 

Programmering 

Systemarbete 

Licenser som kostnadsförs direkt 

Registreringar 

Service-, support- och underhållsavtal på datorer 

Tjänster avseende kopiatorer 
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Tjänster, inomstatliga 

– – –  

 

S7 Transfereringar 

– – –  

Lämnade bidrag 

– – –  

Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn 

S7771 Lämnade bidrag till kommunala eller regionägda bolag för 

konsumtion 

S7772 Lämnade bidrag till kommunala eller regionägda bolag för 

investering 

 På dessa S-koder rapporteras bidrag till kommunala eller regionägda 

bolag. 

– – –  

  

S5411 Forskningsuppdrag, utgifter, inomstatliga 

S5412 It-tjänster, utgifter, inomstatliga 

S5413 Utbildningstjänster, utgifter, inomstatliga 

S5418 Övriga tjänster, utgifter, inomstatliga 

S5419 Tjänster, periodiseringsposter, inomstatliga 

 På dessa koder rapporteras alla köp av tjänster när leverantören är en 

statlig myndighet. Forskningsuppdrag, it-tjänster och 

utbildningstjänster särredovisas, medan övriga köpta tjänster 

redovisas som Övriga tjänster i de fall leverantören är en statlig 

myndighet. Observera även att offentligrättsliga avgifter som 

myndigheten betalar redovisas på S5311. 
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3 Förteckning över S-koder 

S-kod  Frekvens Benämning  

– – –  

S5362 K It-tjänster, utgifter, utomstatliga 

– – –  

S5412 K It-tjänster, utgifter, inomstatliga 

– – –  

S7771 K Lämnade bidrag till kommunala eller regionägda 

bolag för konsumtion 

S7772 K Lämnade bidrag till kommunala eller regionägda  

  bolag för investering 

– – –  


