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Yttrande över ESVs remiss avseende förslag på 

föreskrifter och allmänna råd inför 2014 

 

SMHI har följande synpunkter angående förslag till ändrade föreskrifter och allmänna 

råd inför 2014. 

 

Redovisning av uppgifter i hyresavtal för lokaler m.m. till Ekonomistyrnings-

verket (bilaga 1) 

SMHI tillstyrker lämnat förslag. 

 

Förslag till förtydligande regler avseende underskrift av årsredovisningen och 

årsredovisningens innehåll (bilaga 2) 

SMHI har inga synpunkter på lämnat förslag. 

 

Förslag till förändrade regler om myndigheternas årsredovisning (bilaga 3) 

2 kap. 4§ Föreskrifter och Allmänna råd 

SMHI tillstyrker lämnat förslag. 

 

2 kap. 7§ Föreskrifter 

SMHI har inga synpunkter på lämnat förslag. 

 

2 kap. 8§ Allmänna råd 

SMHI tillstyrker lämnat förslag. 

 

5 kap. 3§ Föreskrifter 

SMHI tillstyrker lämnat förslag. 

 

7 kap. 1§ Föreskrifter och Allmänna råd 

SMHI har inga synpunkter på lämnat förslag. 
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Förslag till regler avseende effekter av ändrade valutakurser (bilaga 4) 

8§ Allmänna råd 

SMHI tillstyrker lämnat förslag. 

 

5 kap 12 § Föreskrifter 

SMHI tillstyrker lämnat förslag. 

 

Regler för löpande periodiseringar och för halvårsrapportering (bilaga 5) 

SMHI har inga synpunkter på lämnat förslag. 

 

Förslag till ändring av bilaga om rapportering till TDB (bilaga 6) 

SMHI har inga synpunkter på lämnat förslag. 

SMHI ser positivt på den utredning som ESV har genomfört med avseende på 

transaktionsdatabasens framtid. SMHIs bedömning är att myndigheterna inte har 

någon nytta av transaktionsdatabasen. 

 

Förslag till förändrade regler om statliga myndigheters elektroniska 

informationsutbyte (bilaga 7) 

SMHI har inga synpunkter på lämnat förslag. 

 

Förslag till ändrade bestämmelser för interrevision (bilaga 8) 

Mot bakgrund av att SMHI inte har någon internrevison avstår SMHI från att lämna 

kommentarer och synpunkter avseende det lämnade förslaget. 

 

Förslag till ändring av S-koder 2014 (bilaga 9) 

SMHI har inga synpunkter på lämnat förslag. 

 

 

 

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av 

GeirVarlid. 

 

 

 

 

 

Bodil Aarhus Andrae  

Chef Avdelning Samhälle och säkerhet   

 

 


