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Statens beredning för medicinsk utvärderings 
årsredovisning 2004 
Riksrevisionen har granskat Statens beredning för medicinsk utvärdering:s 

(SBU:s) årsredovisning, beslutad 2005-02-10. 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 2005-04-21 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Bidragshantering 
Riksrevisionen har rekommenderat SBU i en revisionspromemoria daterad 

2004-11-08 att fastställa riktlinjer över vilka kostnader som skall avräknas 

anslag respektive bidrag avseende informationsspridningen. 

Rekommendationen har lämnats i syfte att säkerställa att likvärdiga 

bedömningar görs år från år, då vi har noterat att det finns en tendens att 

avräkna anslaget i första hand för att undvika anslagssparande.  

SBU har valt att inte fastställa några riktlinjer, utan har avräknat anslaget i 

större utsträckning i år då SBU inte får utnyttja anslagssparandet under 2005. 

Kostnaderna för informationsspridningen uppgår till 18 423 tkr. 

Anslagssparandet har under 2004 minskat från 822 tkr till 32 tkr medan de 

oförbrukade bidragen avseende DAGMAR har ökat från 2 875 tkr till 3 603 

tkr. 

Rekommendation 

SBU bör fastställa riktlinjer över vilka kostnader som skall avräknas anslag 

respektive bidrag avseende informationsspridningen. 

Anslagsavräkning 
SBU har inte redovisat nyupplåningen mot RGK på avsett konto, utan istället 

har SBU nettoredovisat beloppet mot amorteringen. Konsekvenserna av detta 

blir att anlagsavräkning inte har skett med korrekt belopp då det är 
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amorteringarna och inte avskrivningarna som anslagsavräknas. SBU har 

under 2004 anslagsavräknat 281 tkr för lite och 676 tkr för lite 2003. 

Enligt Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) 6 § ESV:s allmänna råd 

skall anslaget belastas med utgifter för amortering och ränta. Amorteringarna 

bör i princip överensstämma med de sammanlagda årliga avskrivningarna. 

Rekommendation 

SBU bör korrigera redovisningen avseende nyupplåningen under 2005.  

Upphandlingar 
Enligt SBU:s upphandlingspolicy, beslutad 2001-04-25, skall SBU använda 

sig av ramavtal om det inte finns särskilda skäl att välja en annan leverantör. 

Direktupphandling får användas om upphandlingens värde är lågt eller om 

det finns synnerliga skäl. För SBU gäller att direktupphandling får ske vid 

upphandling av tjänster och varor som uppgår till högst fyra basbelopp per år. 

Vid upphandling över ovan angivna belopp upp till tröskelvärdet gäller 

upphandlingsformerna ”förenklad upphandling” och ”urvalsupphandling”. 

SBU har under 2004 genomfört ett teambuilding projekt för 600 tkr avsett för 

ledningsgruppen.  I enlighet med SBU:s upphandlingsregler borde antingen 

en ”förenklad upphandling” eller en ”urvalsupphandling” genomförts, men 

SBU ansåg att denna konsultverksamhet var till stora delar unik och har 

därmed inte tillämpat SBU:s upphandlingspolicy. 

 

Revisionsdirektör Göran Selander har beslutat i detta ärende. Revisionsledare 

Lotta Sandö har varit föredragande.  

 

 

Göran Selander    Lotta Sandö 

 

 

  

 
 
 


