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Revisionsrapport  
 

   

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige  

Box 90 

101 21 Stockholm 

 

Datum 

Dnr 

2004-04-06 

32-2003-0116 

 
Myndighetens för utländska investeringar i 
Sverige årsredovisning 2003 
 

Riksrevisionen har granskat Myndighetens för utländska investeringar i 

Sverige (ISA) årsredovisning, daterad 2004-02-11. Syftet har varit att 

bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och 

räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga 

föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2004-06-01 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Projektredovisning 

Projektöverenskommelser 
 

Riksrevisionen vill fästa styrelsens uppmärksamhet på betydelsen av att det 

finns rutiner för redovisning av projektmedel som säkerställer en god kvalitet 

i projektredovisningen. Rutinen bör även säkra att överenskommelser 

efterlevs.  

 

ISA har ingått överenskommelser med olika partners avseende ett 

träförädlingsprojekt med en finansiering om fem miljoner kr per år under en 

treårsperiod, 2001-2003. ISA skall enligt överenskommelserna bidra med en 

miljon kr per år under tre år. ISA har under 2001 och 2002 bidragit med en 

miljon kr per år enligt avtal. Under 2003 har ISA bidragit med två miljoner kr 

och därmed bidragit med större belopp än vad som har överenskommits. 

 

ISA redovisar i anslagsredovisningen ett utgående överföringsbelopp om 

cirka fyra miljoner kronor avseende anslaget 24:39:5, Investeringsfrämjande. 

Konsekvensen av att ISA bidraget med en miljon utöver det som avtalats är 

att ISA:s utgående överföringsbelopp blir fyra miljoner kr istället för fem 

miljoner kr.  
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Riksrevisionen anser det inte tillfredsställande att ISA inte följer villkor i 

ingångna överenskommelser. ISA bör se över de nuvarande rutinerna. 

Rutin  
 

ISA redovisar idag alla projektkostnader som uppkommer löpande under året 

mot anslaget. I samband med att delårsrapport och årsredovisning upprättas 

görs en fördelning mellan bidrag från olika finansiärer och ISA:s 

anslagsmedel. 

 

Riksrevisionen rekommenderar ISA att använda sig av ett 

projektredovisningssystem där fördelning av projektets kostnader mellan 

olika finansiärer görs vid projektets början.  

 

Revisionsdirektör Joakim Gustafsson har beslutat i detta ärende. Revisor 

Nenus Jidah har varit föredragande. Revisionschef Gina Funnemark har 

deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

 

Joakim Gustafsson    Nenus Jidah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia för kännedom: 

Utrikesdepartementet 

Finansdepartementet/budgetavdelningen  
 
 


