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Ekonomistyrningsverkets förslag till ändringar i föreskrifter och 
allmänna råd

Svenska kraftnät har tagit del av Ekonomistyrningsverkets förslag på nya 
föreskrifter och allmänna råd och ser positivt på att de nu ses över. I några fall har 
affärsverket invändningar eller synpunkter som redogörs för här.

Affärsverket välkomnar förslaget om ändring av låneram till att den ska ange den 
högsta tillåtna skulden per den 31 december. Föreskrifterna i 2 kap. l § 
kapitalförsörjningsförordningen om lånefinansiering av tillgångar förefaller 
däremot vara utformade främst med anslagsfinansierade myndigheter i åtanke och 
berör inte direkt Svenska kraftnät som tar upp lån löpande via Riksgälden.

Svenska kraftnät stödjer vidare förslaget om ändringar av föreskrifter och allmänna 
råd om datum för inrapportering till statsredovisningen. Det underlättar 
planeringsprocessen med tydligt kommunicerade datum och att de kommuniceras i 
god tid. Verket skulle dock önska att även rapporteringsdatum för årsredovisning 
och delårsrapporter för affärsverken läggs till.

Därutöver vill Svenska kraftnät lyfta fram vissa utmaningar med att rapportera 
investeringar i budgetunderlaget i Hermes. Eftersom det är ett standardiserat 
verktyg erbjuder Hermes generellt mindre flexibilitet och mer begränsade 
möjligheter att göra avstämningar och kontroller än vad t.ex. MS Excel gör.
Hermes saknar också tillräckliga stödfunktioner för att kunna hantera de typer av 
stora investeringsvolymer fördelade över många projekt som präglar Svenska 
kraftnäts verksamhet.

Svenska kraftnäts önskemål är därför att Hermes anpassas så att det blir möjligt att 
föra över data från MS Excel direkt in till systemet. Alternativt ber affärsverket om 
undantag från kravet att rapportera in investeringarna i budgetunderlaget i 
Hermes, fram till dess att gränssnittet kan uppdateras så att det bättre passar 
myndigheter och affärsverk med stora investeringsvolymer.
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När det gäller övriga föreslagna förändringar av föreskrifter och allmänna råd har 
verket inga nämnvärda synpunkter att framföra.

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad generaldirektör Lotta Medelius- 
Bredhe efter föredragning av finansdirektör Peter Wigert. I ärendets handläggning 
har även deltagit Daniel Carpsjö.

Sundbyberg, dag som ovan


