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 Datum Vår beteckning 

 2022-10-06 016830-2022 

 

 

  
Ekonomistyrningsverket  
  
Box 45316  
104 30 Stockholm 
 

 

 

Remissyttrande över Ekonomistyrningsverkets 
förslag avseende Statliga inrapporteringskoder, S 
koder inför 2023. 

Försäkringskassan har inga synpunkter på remissen som avser 

Ekonomistyrningsverkets förslag på nya Statliga inrapporteringskoder, S koder inför 

2023. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för ekonomistaben Kristina Johansson och 

närvarande har också Anna Hedner chef för externredovisningsenheten och 

verksamhetsexpert i ekonomi Bernt Littbrand varit den senare som föredragande. 

 

 

 

Kristina Johansson 

 

 

Anna Hedner 

 

 

 

Bernt Littbrand 
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