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Revisionsrapport – Strålsäkerhetsmyndighetens
årsredovisning 2018
Riksrevisionen har granskat Strålsäkerhetsmyndighetens årsredovisning 2018, daterad
2019-02-21.
Vi vill med denna revisionsrapport uppmärksamma er på iakttagelser från vår
granskning.
Våra iakttagelser har påverkat revisionsberättelsen. Vi har lämnat uttalanden med
reservation om
• årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk
• resultatredovisningen är förenlig med övriga delar och stödjer en rättvisande bild i
årsredovisningen som helhet.
Vi vill att ni svarar på denna revisionsrapport senast 2019-05-10. Beskriv om och i så fall
vilka åtgärder ni planerar för att rätta till iakttagelserna.

Sammanfattning
Riksrevisionen beskriver tre iakttagelser i den här rapporten:
1.

Strålsäkerhetsmyndigheten har inte gjort löpande korrigeringar mellan
myndighetens betalningsflöden. Därför redovisar myndigheten ett för högt saldo
på posten Avräkning med statsverket i årsredovisningen. Riksrevisionen
rekommenderar att myndigheten löpande gör korrigeringar mellan
betalningsflödena.
2. Överskottet från den avgiftsbelagda verksamheten kärnteknisk verksamhet är
för högt redovisat i årsredovisningen. Riksrevisionen rekommenderar att
Strålsäkerhetsmyndigheten kvalitetssäkrar årsredovisningen för att säkerställa
att årsredovisningen innehåller korrekt uppgifter.
3. Strålsäkerhetsmyndigheten har överskridit ett finansiellt villkor i sitt
regleringsbrev då myndigheten har bekostat Internationella
strålskyddskommissionen ICRP:s styrelsemöte och 90-årsjubileum.
Riksrevisionen rekommenderar att Strålsäkerhetsmyndigheten följer de
finansiella villkoren i regleringsbrevet.
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1 Strålsäkerhetsmyndigheten har inte gjort löpande korrigeringar
mellan betalningsflöden
Strålsäkerhetsmyndigheten använder räntebelagt betalningsflöde för samtliga in- och
utbetalningar, även de betalningar som avser icke-räntebärande flöde. Korrigeringar
mellan betalningsflöden bör göras minst en gång i månaden men om beloppet är
väsentligt bör korrigering göras så snart som möjligt, enligt Ekonomistyrningsverkets
allmänna råd till 3 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).
Strålsäkerhetsmyndigheten har inte gjort flödeskorrigeringar sedan maj 2018. I
årsredovisningen redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten därför felaktigt en fordran på
27,886 miljoner kronor i avsnittet anslag i icke räntebärande flöde i not till balansposten
avräkning med statsverket. Det innebär att saldot på balansposten avräkning med
statsverket är 27,886 miljoner kronor för högt och saldot på balansposten behållning på
räntekonto i Riksgäldskontoret är 27,886 miljoner kronor för lågt.
Vår bedömning är att ovan beskrivna iakttagelse är väsentlig. Vi har därför lämnat ett
uttalande med reservation om årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet
med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att löpande göra
korrigeringar mellan det räntebelagda och det icke räntebelagda betalningsflödet.

2 Strålsäkerhetsmyndigheten redovisar ett för högt överskott i
kärnteknisk verksamhet
I tabell 3 i resultatredovisningen redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten den verksamhet
där avgifterna inte disponeras. Avgifterna levereras in på inkomsttitel och tabell 3 är det
enda stället i årsredovisningen som visar på över- respektive underskott i denna
verksamhet.
Avgifter för kärnteknisk verksamhet, inkomsttitel 2551, är felsummerade i tabellen. Vår
kontrollberäkning av tabellen visar bland annat att summeringen i kolumnen för
kostnader är fel, då kostnaderna för kärnteknisk verksamhet - MSB och länsstyrelser inte
är med i summeringen. Konsekvensen av felsummeringen är att det ackumulerade
utgående överskottet i kärnteknisk verksamhet är 36,388 miljoner kronor för högt
redovisat i tabellen. Korrekt utgående överskott är 80,862 miljoner kronor.
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Vi har de två senaste åren lämnat en upplysning i revisionsberättelsen om problematiken
med överskott i kärnteknisk verksamhet eftersom vi bedömer att utfallet är väsentligt för
en extern läsare. Vi bedömer också att karaktären på felsummeringarna i tabellen medför
att det blir svårt för en extern läsare att få en rättvisande bild av den kärntekniska
verksamheten då det korrekta överskottet inte framgår av tabellen. Därför har vi lämnat
ett uttalande med reservation avseende om resultatredovisningen är förenlig med övriga
delar och stödjer en rättvisande bild i årsredovisningen som helhet.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Strålsäkerhetsmyndigheten kvalitetssäkrar uppgifter
i årsredovisningen för att säkerställa att redovisade uppgifter är korrekta.

3 Strålsäkerhetsmyndigheten har överskridit ett finansiellt villkor i
regleringsbrevet
Strålsäkerhetsmyndigheten har bekostat Internationella strålskyddskommissionen
ICRP:s styrelsemöte och 90-årsjubileum som ägde rum i Stockholm den 10-20 oktober
2018. Vår bedömning är att Strålsäkerhetsmyndigheten inte ska använda anslaget till att
bekosta en sådan tillställning, vilket vi förklarar nedan.
Av de finansiella villkoren till anslag 3:1 anslagspost 1 i Strålsäkerhetsmyndighetens
regleringsbrev för 2018 framgår att högst 200 tusen kronor får användas till det svenska
bidraget till Internationella strålskyddskommissionen. Strålsäkerhetsmyndigheten har
utöver det finansiella villkoret även finansierat kommissionens styrelsemöte och 90årsjubileum med kostnader till ett belopp motsvarande cirka 1,2 miljoner kronor.
Dessutom har kostnader för medföljande till deltagare på styrelsemötet bekostats av
myndigheten. Myndigheten motiverar det med att det följer internationell norm.
I efterhand har Strålsäkerhetsmyndigheten valt att kräva ICRP på cirka 20 tusen kronor
avseende kostnader för extra hotellnätter för perioden 18-20 oktober 2018, då vissa
deltagare valde att stanna några extra nätter vilket inte var överenskommet med
myndigheten.

Rekommendation
Riksrevisionen rekommenderar att Strålsäkerhetsmyndigheten följer de finansiella
villkoren i regleringsbrevet. Om myndigheten tycker att det är otydligt hur finansiella
villkor ska tolkas bör myndigheten kontakta Miljö- och energidepartementet för att få
ett förtydligande.
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Ansvarig revisor Tomas Kervenhed har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Elina
Gustafsson har varit föredragande.

Tomas Kervenhed

Elina Gustafsson

Kopia för kännedom:
Regeringen
Miljödepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
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