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Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Avvecklingsmyndigheten för Myndigheten för 

utländska investeringar i Sverige m.m. (AISA), daterad 2014-02-24. Syftet har varit att bedöma 

om årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med uttalande med reservation och vill fästa 

ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2014-04-21 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

 

Bakgrund 

 

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden) lades ner 2012-12-31. 

Huvuddelen av verksamheten inordnades i en ny organisation, Business Sweden, tillsammans med 

Sveriges exportråd. De delar av Invest Swedens verksamhet som inte fördes över till Business 

Sweden slutregleras i AISA. AISA avvecklades per 2013-12-31 och Kammarkollegiet ska ansvara 

för administrativa avvecklingsfrågor under 2014 samt ta hand om kvarvarande skulder och 

tillgångar. 

Invest Sweden hade till uppgift att öka de utländska investeringarna i Sverige. Invest Sweden 

arbetade dels med ett allmänt investeringsfrämjande, dels med internationell marknadsföring av 

strategiska branscher mot utvalda marknader. Sedan 2008 delfinansierades flera projekt som Invest 

Sweden bedrev av EU:s strukturfonder via regionala investeringsfrämjande organisationer 
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(regionala projektägare). Invest Sweden hade inte själva avtal med den förvaltande myndigheten 

Tillväxtverket utan med de regionala projektägarna. I avtal mellan berörda projektägare och Invest 

Sweden finns villkoret att projektägarna ska hållas skadeslösa om kostnaderna gällande Invest 

Sweden bedöms som ej stödberättigade. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har som revisionsmyndighet avseende EU:s strukturfonder lyft 

upp iakttagelser i revisionsrapport 2011 och 2012 där kostnadsfördelningsmodellen som använts 

av projektägarna och Invest Sweden underkänts då den fördelat kostnader schablonmässigt. På 

grund av risken för återkrav av dessa medel tog Invest Sweden i årsredovisningarna för 2011 och 

2012 upp en ansvarsförbindelse för erhållna strukturfondsmedel på ca 35 mnkr. 

 

Otillåtet anslagsöverskridande 

 

Under 2013 har ESV gjort granskning av ytterligare ett strukturfondsprojekt där Invest Sweden 

varit involverat. I en rapport daterad 2013-10-21 noterar ESV att de utgifter som har fakturerats 

från Invest Sweden är baserade på en schablonmässig procentsats utifrån Invest Sweden:s totala 

utgifter för flera olika aktiviteter. Det går därför inte att härröra de redovisade utgifterna till 

aktiviteter i detta projekt och därmed är inte kraven i punkt 1 i 15 § förordning (2007:14) om 

förvaltning av EU:s strukturfonder uppfyllt. ESV rekommenderar Tillväxtverket att återkräva 

medel i det granskade projektet. ESV bedömer vidare att de brister som noterats är desamma som 

iakttogs 2011 och att Tillväxtverket trots vetskap om det inte har justerat de ej stödberättigande 

utgifterna. ESV rekommenderar därför Tillväxtverket att hantera det iakttagna systemfelet, se över 

sina rutiner och säkerställa att identifierade, ej stödberättigande utgifter reduceras från 

utgiftsdeklarationen så fort som möjligt (dvs. att återkrav lämnas). 

Tillväxtverket har ännu inte expedierat några återkrav, men har återkrav avseende ovanstående 

medel på ca 34 mnkr att rikta mot deras motparter, de regionala projektägarna. Dessa har i sin tur 

regressrätt på AISA genom det villkor som finns i avtalen mellan projektägarna och Invest Sweden 

om att projektägarna ska hållas skadeslösa om kostnaderna gällande Invest Sweden bedöms som ej 

stödberättigande. 

Eftersom några beslut inte fattats av regeringen om att annan än de regionala projektägarna och i 

nästa led AISA ska stå för återkraven har Tillväxtverket i årsredovisningen 2013 bokfört en 

fordran på 34 mnkr. Fordran är ställd på de regionala projektägarna, vilka har regressrätt på AISA. 

Då kriterierna för att boka upp en avsättning enligt 4 kap 2 § förordning (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag uppfylls har AISA i februari 2014 bokat upp en avsättning på 
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34 mnkr i årsredovisningen 2013. Då AISA enligt regleringsbrev avseende 2013 har ett tilldelat 

anslagsbelopp på 6,2 mnkr för anslagspost UO 24:2:4 ap 2 har AISA i strid med 6 § 

Anslagsförordningen (2011:223) använt mer än det av myndigheten disponerade anslagsbeloppet. 

Anslaget har överskridits med cirka 32,6  mnkr. Genom att överskrida anslaget har AISA 

överskridit sina befogenheter. 

 

Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar AISA att informera regeringen och Kammarkollegiet om den 

uppkomna situationen och överlämna de underlag som krävs för en effektiv och korrekt 

slutreglering av strukturfondsmedel från Invest Sweden. 

 

Ansvarig revisor Stefan Andersson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Cristopher Grahl 

har varit föredragande. 

 

 

 

Stefan Andersson   Cristopher Grahl  

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 

Utrikesdepartementet 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 


