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Post- och telestyrelsens årsredovisning 2004 
 

Riksrevisionen har granskat Post- och telestyrelsens (PTS:s) årsredovisning, 

beslutad 2005-02-16. 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 styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

 

Riksrevisionen önskar information senast 2005-05-16 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

1. Hantering av överskott i avgiftsverksamheten 

1.1 Bakgrund 
 

PTS redovisar för 2004 ett överskott på 32 mnkr i den avgiftsfinansierade 

verksamheten, och det balanserade resultatet i avgiftsverksamheten uppgår 

nu till 50 mnkr. Med anledning av detta har PTS i februari 2005, i enlighet 

med Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) §23 insänt skrivelse till 

regeringen angående hanteringen av överskottet, då detta överstiger 10% av 

årets avgiftsintäkter. 

1.2 Presentation av avgiftshantering 
 

I årsredovisningen anges att överskottet uppstått till följd av sänkta kostnader 

på ett antal områden. I årsredovisningen framgår i tabell (sid 18) över 

avgiftsverksamhetens resultat, samt regleringsbrevets budget för densamma, 

att den avgiftsfinansierade verksamhetens resultat är ca 40 mnkr bättre än 

budgeterat under 2004.  

Av årsredovisningen framgår inte att myndigheten, efter beslut av 

generaldirektören, i december genomfört en retroaktiv avgiftssänkning för 

vissa grupper av avgiftspliktiga. PTS har därför under december 2004 

återbetalat totalt ca 10 mnkr av de avgiftsintäkter som erhållits under året. 
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Riksrevisionen anser att PTS inte på ett tillräckligt tydligt sätt redovisat 

överskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten, då man enbart presenterar 

den förändrade kostnadsbilden. Kompletterande information avseende ökade 

avgiftsintäkter gentemot tidigare år på 22 mnkr, måste sökas i not till 

resultaträkningen. Information om att ytterligare ca 10 mnkr under året tagits 

in som avgift, men återbetalats framgår inte alls. Denna iakttagelse förstärks 

av att återbetalningen av medel inte heller omnämns i skrivelsen till 

regeringen angående hanteringen av det resterande överskottet. 

Riksrevisionen rekommenderar PTS att förbättra sina rutiner avseende 

tydlighet i sin analys och presentation av viktiga händelser och finansiella 

utfall i årsredovisningen, med hänvisning till bl.a. Förordningen (2000:605) 

om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag 2 kap. 4§.  

1.3 Beslut om återbetalning 
 

Beslutet om återbetalning har fattats av myndighetens generaldirektör i 

december 2004. Frågan om formen för beslut om återbetalning har 

dessförinnan varit föremål för intern utredning vid PTS. PTS har enligt 

myndighetens instruktion en styrelse med s.k. fullt ansvar, och enligt den 

interna arbetsordningen beslutar styrelsen om myndighetens avgiftsnivåer.  

Riksrevisionen anser att det hade varit lämpligt att styrelsen fattat beslut om 

återbetalningen, då denna i praktiken är en retroaktiv sänkning av tidigare 

beslutad avgiftsnivå. Riksrevisionen har inte företetts någon dokumentation 

som visar att ärendet behandlats i styrelsen. 

1.4 Budgetering 
 

Som konstaterats ovan avviker årets finansiella utfall, främst på 

kostnadssidan kraftigt mot de värden som budgeterats, och som legat till 

grund för myndighetens avgiftsnivåer. En viss förklaring till den situation 

som uppkommit står möjligen att finna i de regeländringar som berört 

myndighetens verksamhet under 2003 och 2004.  

Riksrevisionens bedömning är dock att rutinerna för budgetering och 

avgiftssättning inte har varit tillfredsställande, och därför bör förstärkas. 

 

2. Redovisning av bemyndiganden 
 

PTS redovisar i sin bemyndiganderedovisning utestående åtaganden 

uppgående till 63 549 tkr, avseende anslaget 22:37:2.1. PTS har även 

tilldelats bemyndigande att ingå framtida åtaganden för anslaget 6:6:5.2, med 

ett belopp om maximalt 75 000 tkr. Redovisning av detta bemyndigande 

saknas i PTS bemyndiganderedovisning, varför bemyndiganderedovisningen 

är ofullständig. Av årsredovisningens sammanställning av väsentliga 

uppgifter framgår dock att utestående åtaganden för berört anslag, vilka inte 

täcks av anslagssparanden, uppgår till ca 13 000 tkr. 
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Riksrevisionen rekommenderar PTS att förbättra sina rutiner för redovisning 

av bemyndiganden, för att säkerställa att dessa återrapporteras på ett korrekt 

och fullständigt sätt. 

 

 

Revisionsdirektör Joakim Gustafsson har beslutat i detta ärende. 

Revisionsledare Frank Lantz har varit föredragande. 

 

 

 

Joakim Gustafsson    Frank Lantz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia för kännedom: 

Näringsdepartementet 

Försvarsdepartementet 

Finansdepartementet/budgetdepartementet 

 

 
 
 


