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Statens geotekniska instituts delårsrapport 2006 
Riksrevisionen har översiktligt granskat Statens geotekniska institut (SGI:s) 

delårsrapport, daterad 2006-08-10, för perioden den 1 januari - 30 juni 2006. 

Syftet har varit att bedöma om det i den översiktliga granskningen 

framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven 

enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. 

Riksrevisionen har avgivit revisorsintyg med invändning och vill fästa 

styrelsens uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2006-11-03 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Delegering av styrelsebeslut 
Styrelsen vid SGI har 2006-05-16 fattat beslut om delegation av 

delårsrapporten till ordförande och generaldirektör.  

Delårsrapporten har lämnats till regeringen den 14 augusti. Ett 

protokollsutdrag från styrelsemötet i maj har bifogats till delårsrapporten och 

information har lämnats att ”delårsrapporten fastställdes av ordföranden Hans 

Sandebring och GD Birgitta Boström vid möte den 10 augusti 2006 på 

delegation från styrelsen, se bifogat protokollsutdrag”. Detta innebär att 

regeringen har fått information om att beslut om delårsrapporten har 

delegerats av styrelsen till ordförande och generaldirektör. 

Enligt instruktion för myndigheten (SFS 1996:285) gäller verksförordningens 

13§ där det framgår att styrelsen skall besluta om delårsrapporten.  

Riksrevisionen bedömer att styrelsen inte har rätt att delegera 

beslutanderätten enligt gällande regelverk. Den delegation som skett till 

styrelsens ordförande och generaldirektör att underteckna kan inte ersätta ett 

beslut från styrelsen. 

Arbetsordning 
I samband med vår granskning av delårsrapporten har vi noterat att 

myndighetens arbetsordning är från år 2000. I arbetsordningen beskrivs bland 

annat styrelsens arbetsuppgifter. Det har sedan dess skett förändringar på 

SGI, exempelvis en omorganisation av verksamheten.  

Riksrevisionen rekommenderar att styrelsen gör en översyn av sin gällande 

arbetsordning. 
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Revisionsledare Maria Nilsson har beslutat i detta ärende. Revisionsledare 

Inga Lisa Zetterström har varit föredragande.  

 

 

Maria Nilsson    Inga Lisa Zetterström 

 

Kopia för kännedom: 

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 

Finansdepartementet/budgetavdelningen 
 
 


