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Motiveringspromemoria till föreskriften Planering och uppföljning av 
investeringar 

 

I Statskontorets föreskrift Planering och uppföljning av investeringar (VK/47293/00.00.00.01/2020) av 
den 21 januari 2021 bestäms att investeringar som är betydande för ämbetsverkets ekonomi och verk-
samhet eller som är värda över en miljon euro ska planeras och följas upp. Därtill fastställs att plane-
ringen och uppföljningen av investeringarna förutsätter att en investeringsframställning, en kostnads-nyt-
toanalys och alternativa kalkyler utarbetas och följs upp under investeringens livscykel. 

Utifrån erfarenheterna av den praktiska tillämpningen av föreskriften uppdaterar Statskontoret föreskrif-
ten och utfärdar en ny föreskrift (VK/126615/00.00.00.01/2021) som ersätter föreskriften av den 21 janu-
ari 2021. Följande ändringar har gjorts i föreskriften: 

• I föreskriften fastställs inte längre någon gräns i euro för när investeringarna ska planeras och 
följas upp. Dessutom bestäms inte längre om det närmare innehållet i planeringen av investering-
arna. Däremot bestäms att ämbetsverket själv ska överväga vilka investeringar som är bety-
dande med tanke på ämbetsverkets ekonomi och verksamhet och hur det är ändamålsenligt att 
planera och följa upp dessa investeringar under deras livscykel. Dessutom fastställs att ämbets-
verket ska dokumentera de förfaringssätt som används vid planering och uppföljning av investe-
ringar samt hur dessa tillämpas. 

• I Föreskriften preciseras att ämbetsverket beslutar om vilka verktyg som ska användas vid plane-
ring och uppföljning av investeringar. Som stöd för planeringen och uppföljningen har Statskon-
toret gett den separata anvisningen Planering och uppföljning av investeringar 
(VK/126614/00.00.00.01/2021), som ämbetsverket kan utnyttja om det så önskar. Vid bedöm-
ningen av investeringens ekonomiska konsekvenser kan man därtill utnyttja till exempel den kost-
nads-nyttoanalysmall som finns som bilaga till Statskontorets anvisning eller finansministeriets 
mall i anslutning till informationshanteringslagens utlåtandeförfarande (VN/14976/2019).  

• Till föreskriften har fogats föreskriftens tillämpningsområde, enligt vilket den inte gäller finansie-
ringsinvesteringar. Därtill omnämns att om det i någon speciallag finns bestämmelser som avvi-
ker från föreskriften, iakttas speciallagen. 

 

 

 


