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Delårsrapport för Rådet för Europeiska 
Socialfonden i Sverige 

Riksrevisionen har översiktligt granskat delårsrapport, daterad 2003-08-
14, för Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (ESF-rådet) för perio-
den den 1 januari - 30 juni 2003. Syftet har varit att bedöma om det i den 
översiktliga granskningen framkommit något som tyder på att delårs-
rapporten inte uppfyller kraven enligt förordningen om årsredovisning 
och budgetunderlag. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av delårsrapporten och avlämnan-
det av revisorsintyg fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar svar senast 2003-11-25 om vilka åtgärder ESF-rådet 
vidtagit eller kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser i denna 
rapport. 

 

 Styrelsebeslut om delårsrapporten 

 

Riksrevisionen har lämnat följande upplysning i revisionsintyget:  

”Regeringen har inte förordnat någon styrelse för Rådet för Europeiska 
socialfonden i Sverige att fatta beslut om delårsrapporten i enlighet med 
förordning (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska 
socialfonden i Sverige.”  

 

Av förordningen (2000:1212) med instruktion för ESF-rådet  framgår att 
ESF-rådet leds av myndighetens chef samt att styrelsen skall fatta beslut 
om delårsrapporten. Förordnandet för styrelsen upphörde den 31 juli 
2003 och beslut om delårsrapporten fattades den 13 augusti.  
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ESF-rådets chef tillika styrelseordförande har dock skrivit under delårs-
rapporten i enlighet med reglerna i 8 kap.1 § förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag. 

 

Enligt Riksrevisionens mening har ESF-rådet inte uppfyllt instruktionens 
krav på att styrelsen skall fatta beslut om delårsrapporten. ESF-rådet borde 
ha uppmärksammat regeringen på att styrelsens ledamöter endast var 
förordnade t.o.m. den 31 juli 2003. 

 

Anslagsredovisning 

 

ESF-rådet tilldelas i regleringsbrevet medel på Uo 13:22:6, anslagsposterna 
1:1 och 4:1 som avser utbetalningar av stöd avseende Mål 3 och Equal. 
Enligt regleringsbrevet skall ESF-rådet ge Ekonomistyrningsverket (ESV) i 
uppdrag att omfördela tilldelade anslagsbelopp (941 resp. 327,5 mnkr) 
inklusive anslagssparande från 2002 (764,9 resp. 437,7 mnkr) till 
anslagsposterna 1:2 och 4:2 som disponeras av Arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS).  

 

Regeringen har även i regleringsbrevet fastställt de belopp som får för-
brukas av anslagssparandet från 2002 till 216 resp. 255 mnkr för de båda 
anslagsposterna. 

 

ESF-rådet har i skrivelse till ESV 2003-01-07 uppdragit åt ESV att omfördela 
de medel som tilldelats 2003. Beslutet har dock inte meddelats AMS. 
Beslut om omfördelning av anslagssparande från 2002 har inte fattats. I 
delårsrapporten anger ESF-rådet att fördelat belopp uppgår till årets 
tilldelade anslag samt de belopp som enligt regeringens beslut får 
förbrukas av anslagssparandet. Hela anslagssparandet från 2002 borde 
enligt regleringsbrevet ha omfördelats till AMS. 

 

ESF-rådet har således inte följt villkoret i regleringsbrevet att ge ESV i 
uppdrag att omfördela samtliga anslagsmedel till AMS. Regleringsbrevet 
är dock utformat på ett sådant sätt att det är svårt att tolka. 

 

Utfall på anslagsposterna redovisas av ESF-rådet, trots att utfallet skall 
redovisas mot de anslagsposter som disponeras av AMS som är utbe-
talande myndighet.  
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Rekommendation: 

ESF-rådet bör meddela AMS beslutade omfördelningar och de restriktioner 
regeringen beslutat. ESF-rådet bör även kontakta regeringen och begära 
förtydligande av de oklarheter som finns i regleringsbrevet. 

 

Avdelningsdirektör Ove Lundberg har beslutat i detta ärende. Avdelnings-
direktör Karin Andersson har varit föredragande. Revisionschef Anders 
Hjertstrand har deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

 

Ove Lundberg    Karin Andersson  
  

 
Kopia för kännedom: 

Näringsdepartementet 


