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Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige 
årsredovisning 2007 
Riksrevisionen har granskat Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige 

(ESF-rådet) årsredovisning, daterad 2008-02-21. Syftet har varit att bedöma 

om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och 

räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga 

föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2008-05-20 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Bristande kvalitetssäkring av nyckeltal 
 

ESF-rådet redovisar i årsredovisningen nyckeltalen förvaltningskostnad per 

utbetald programkrona och förvaltningskostnad per intecknad programkrona 

för att spegla effektiviteten i hanteringen av programmedlen. 

Beräkningen av nyckeltalen har gjorts på för låga förvaltningskostnader. 

Detta medför stora felaktigheter i redovisade nyckeltal. Bl a har nyckeltalen 

för Equal beräknats på en förvaltningskostnad på 7,9 mnkr i stället för den 

verkliga förvaltningskostnaden på 29,9 mnkr. Förvaltningskostnad per 

utbetald programkrona beräknat på den korrekta förvaltningskostnaden blir 

0,14 i stället för 0,04 som redovisats i tabell 1 i resultatredovisningen. 

Nyckeltalet för förvaltningskostnad per intecknad programkrona ska vara 

6,43 i stället för redovisade 1,71.  

Motsvarande nyckeltal för Mål 3 beräknade på förvaltningskostnaden 108,3 

mnkr i stället för redovisade 28,8 mnkr blir 0,07 resp 2,08 i stället för 

redovisade 0,02 och 0,55. 

Som en följd av de felaktiga nyckeltalen är även kommentarerna som ges till 

tabellen missvisande. I kommentarer till tabellen anges att förvaltnings-

kostnaderna har minskat kraftigt jämfört med föregående år. I själva verket är 

de ungefär oförändrade för Mål 3 och Equal sammantaget. 
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Riksrevisionen rekommenderar ESF-rådet att införa en rutin som säkerställer 

kvalitén i uppgifter till resultatredovisningen. 

 

Ansvarig revisor Bertil Forsslundh har beslutat i detta ärende. 

Uppdragsledare Karin Andersson har varit föredragande.  

 

 

 

Bertil Forsslundh   Karin Andersson 

 

 

Kopia för kännedom: 

Arbetsmarknadsdepartementet. 

 
 
 


