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Promemorian En utförligare reglering av 
myndigheters investeringar och avgifter      

 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) anser att de föreslagna 
förordningsändringarna medverkar till en mer enhetlig styrning av 
investeringsverksamheten inom staten då samtliga myndigheter får ett 
tydligare regelverk att förhålla sig till.  

I promemorian föreslås att utgifter för vidmakthållande av befintliga 
samhällsinvesteringar ska ingå i investeringsplanen. Motivet till förslaget är att 
dessa utgifter i vissa verksamheter uppgår till stora belopp och har en väsentlig 
betydelse för att upprätthålla investeringarnas långsiktiga kapacitet.  

MSB anser att ovanstående tillkommande administrativa pålaga endast bör 
införas om det är väsentligt varför kravet bör gälla om utgiften för 
vidmakthållande överstiger en viss beloppsgräns alternativt att undantag från 
detta kan ges till en enskild myndighet.   

På samma sätt som för samhällsinvesteringar kan, enligt promemorian, 
informationen om verksamhetsinvesteringar föras in i regleringsbrevet som 
investeringsbudgetar. Behov av detta ska avgöras från fall till fall. 

Regeringens styrning av verksamhetsinvesteringar sker genom tilldelad 
låneram. Det är otydligt vad ett införande av investeringsbudget för 
verksamhetsinvesteringar i regleringsbrevet syftar till. MSB anser att det 
mandat som myndigheter har att i den löpande verksamheten besluta om 
personal och lokaler även bör gälla för verksamhetsinvesteringar.  

Däremot bör det vara av värde för regeringens uppföljning av låneramen om 
myndigheter istället rapporterade in utfallet för verksamhetsinvesteringar i 
Hermes som s.k. särskild information, på samma sätt som 
Ekonomistyrningsverket föreslagit för samhällsinvesteringar i sin rapport En 
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förbättrad redovisning, styrning och kontroll av statens investeringar (ESV 
2013:59).  

 

I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Redovisningsekonom 
Heléne Östensson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
även myndighetscontrollern Fredrik Magnusson, avdelningschefen Ulrica 
Johansson och ekonomichefen Kristin Johansson deltagit.  
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