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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag 

Utfärdad den 20 juni 2018 

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 §, 2 kap. 8 §, 3 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 

1 §, 9 kap. 4 § och 10 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning 

och budgetunderlag ska ha följande lydelse. 

1 kap. 

1 §1    Förordningen gäller för myndigheter som lyder omedelbart under 

regeringen. 

För affärsverken gäller 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 och 5–8 §§, 4 kap., 5 kap. 1–

6 och 8–14 §§, 7 kap. 2 och 3 §§, 8 kap. 1 § tredje stycket första och andra 

meningarna samt 10 kap. I de fall affärsverken disponerar anslag på statens 

budget gäller även 6 kap. 1 § och 9 kap. 3 §. 

2 kap. 

8 §2    Årsredovisningen ska skrivas under av myndighetens ledning. 

Underskriften innebär att ledningen intygar att årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och 

myndighetens ekonomiska ställning. 

Ledningen vid de förvaltningsmyndigheter under regeringen som om-

fattas av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll ska i 

anslutning till underskriften i årsredovisningen redovisa en bedömning av 

om den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande under den 

period som årsredovisningen avser. Om ledningen bedömer att det har 

funnits brister i den interna styrningen och kontrollen, ska väsentliga brister 

kortfattat redovisas. 

3 kap. 

1 §3    Resultatredovisningen ska utformas så att den kan utgöra ett underlag 

för regeringens bedömning av myndighetens resultat och genomförande av 

verksamheten. Den ska utgå från de uppgifter som framgår av myndighetens 

instruktion samt de mål och krav som regeringen har angett i regleringsbrev 

eller något annat beslut. Redovisningen ska innehålla analyser och bedöm-

ningar av verksamhetens resultat och dess utveckling. 

För ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden ska antalet och styck-

kostnaden för handläggningen av dessa ärenden redovisas.  

1 Senaste lydelse 2007:1440. 
2 Senaste lydelse 2007:604. 
3 Senaste lydelse 2017:25. 
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SFS 2018:1342 Den individbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen ska vara 

uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta. 

2 §4    Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som myndig-

heten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat. Myndigheten ska 

fördela verksamhetens totala intäkter och kostnader enligt indelningen. 

Om regeringen har beslutat en investeringsbudget eller en avgiftsbudget 

för verksamheten, ska myndigheten följa upp dessa och kommentera väsent-

liga avvikelser. 

6 kap. 

1 §5    I anslagsredovisningen ska myndigheten redovisa utfallet på de 

anslag myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten redo-

visar mot i enlighet med den indelning som framgår av regleringsbrev eller 

något annat beslut av regeringen. Utfallet ska ställas mot tilldelade belopp 

per anslag eller anslagspost respektive beräknade belopp per inkomsttitel. 

Avvikelser ska analyseras.  

Av anslagsredovisningen ska det även framgå i vilken utsträckning 

myndigheten med stöd av ett sådant bemyndigande som avses i 17 § första 

stycket anslagsförordningen (2011:223) beställt varor eller tjänster eller be-

slutat om bidrag, ersättning, lån eller liknande som medför utgifter under 

följande budgetår. Anslagsredovisningen ska också omfatta utestående åta-

ganden av detta slag som ingåtts med stöd av bemyndiganden som beslutats 

tidigare år. 

Av anslagsredovisningen ska det också framgå hur myndigheten har upp-

fyllt andra finansiella villkor som regeringen har angett. 

9 kap. 

4 §6    Uppgifter om investeringar enligt 3 § ska innefatta förslag till en inve-

steringsplan för investeringar som avser samhällsändamål samt information 

om planerade investeringar i anläggningstillgångar i en myndighets verk-

samhet (verksamhetsinvesteringar). 

Investeringsplanen ska vara uppdelad på objekt eller objektgrupper och 

omfatta såväl nya investeringar som åtgärder för vidmakthållande av befint-

liga investeringar. I planen ska det anges hur stor del av investeringarna som 

beräknas komma att redovisas som anläggningstillgångar. Av planen ska det 

även framgå hur investeringarna avses finansieras.  

Informationen om verksamhetsinvesteringar ska vara uppdelad på till-

gångsslag. Om investeringsutgifterna för ett objekt överstiger 20 miljoner 

kronor, ska dessa specificeras. Det ska även framgå hur verksamhetsinve-

steringarna avses finansieras. 

10 kap. 

3 §7    Affärsverket ska senast den 1 mars varje år till regeringen lämna 

förslag till verksamhetsplan för de tre följande räkenskapsåren. I verk-

samhetsplanen ska verket beskriva sin verksamhet och redogöra för vilka 

strategier verket beslutat för att uppnå de verksamhetsmål och ekonomiska 

mål som har lagts fast för verket. Verksamhetsplanen ska också innehålla en 

4 Senaste lydelse 2015:383. 
5 Senaste lydelse 2011:229. 
6 Senaste lydelse 2015:383. 
7 Senaste lydelse 2015:383. 
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SFS 2018:1342 investeringsplan samt, i de fall verket disponerar anslag på statens budget, 

anslagsredovisning och budgetunderlag. 

Investeringsplanen ska vara uppdelad på objekt eller objektgrupper och 

omfatta såväl nya investeringar som åtgärder för vidmakthållande av befint-

liga investeringar. I planen ska det anges hur stor del av investeringarna som 

beräknas komma att redovisas som anläggningstillgångar. Det ska även 

framgå hur investeringarna avses finansieras. 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Bestämmelserna i 3 kap. i den nya lydelsen tillämpas första gången i

fråga om årsredovisningen för 2019. 

På regeringens vägnar 

MAGDALENA ANDERSSON 

Magnus Bengtson 

(Finansdepartementet) 
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