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Arbetsmiljöverket 

 

171 84 SOLNA 

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2002 

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Arbetsmiljöverkets (AV:s) årsredo-

visning, beslutad 2003-02-18, och underliggande redovisning för räken-

skapsåret 2002. Syftet har varit att bedöma om redovisningen är tillförlitlig 

och räkenskaperna rättvisande samt granska om ledningens förvaltning står i 

överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och särskilda regeringsbeslut.  

 

RRV har lämnat revisionsberättelse utan invändning och vill fästa styrelsens 

uppmärksamhet på nedanstående. 

 

RRV önskar svar senast den 26 maj 2003 om vilka åtgärder AV vidtagit, 

eller kommer att vidta, med anledning av våra iakttagelser i denna rapport. 

 

Informationsverksamhet 

AV har för år 2002 gjort en ny definition av verksamhetsgrenen informa-

tionsverksamhet, vilket inneburit att informationsverksamhet som bedrivs 

inom andra avdelningar än avdelningen för administration och information 

också ingår i verksamhetsgrenen. Enligt återrapporteringskrav skall en sam-

manfattande beskrivning av informationsverksamhetens utveckling, intäkter 

och kostnader lämnas. Redovisning av informationsverksamhetens totala 

kostnader och andra intäkter än av anslag för år 2002 redovisas på s.25. Den 

redovisning som lämnas i årsredovisningen på s.20 avser ”informationsverk-

samhet som finansieras med avgifter”. Kostnaderna för informationsverk-

samheten uppgick år 2002 till 68,3 mnkr, varav kostnaderna för den avgifts-

belagda informationsverksamheten uppgick till 46,4 mnkr. 

 

Enligt RRV:s bedömning överensstämmer inte AV:s redovisning helt med 

återrapporteringskravet på denna punkt, då AV inte har kommenterat att 

olika uppgifter avseende informationsverksamheten lämnas på s.20 och s.25. 

 

RRV påpekade i rapport till årsredovisningen 2001 att principerna för den 

avgiftsfinansierade informationsverksamheten troligen inneburit en felaktig 

prissättning och rekommenderade att AV tog upp frågan med regeringen i 

syfte att komma överens om en modell som inte innebär överprissättning. 

 

AV redovisar även för år 2002 stora överskott inom vissa produktområden i 

den avgiftsfinansierade informationsverksamheten. Samråd med Ekonomi-

styrningsverket (ESV) om avgiftssättningen under 2002 skedde i oktober, 

vilket ESV bedömde var för sent för att vara meningsfullt att besvara.  
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Enligt en ändring av regleringsbrevet för 2002 skall avgifterna för den av-

giftsfinansierade informationsverksamheten täcka de direkta kostnaderna 

och ge ett så stort bidrag som möjligt till att täcka de indirekta kostnaderna 

utan att syftet med verksamheten motverkas. Detta innebär således att den 

avgiftsfinansierade informationsverksamheten kan gå med underskott. 

 

AV använder således samma modell för prissättning som tidigare, vilken 

även för 2002 innebär överprissättning inom vissa produktområden. RRV 

anser att AV borde ha utrett frågan med regeringen och samrått med ESV i 

ett tidigare skede. 

 

RRV rekommenderar att AV snarast utreder frågan om vad som ska ingå i 

den avgiftsfinansierade informationsverksamheten, i syfte att hitta en modell 

som inte innebär överprissättning. AV bör också snarast samråda med ESV. 

 

Intern kontroll av anläggningstillgångar 

RRV har vid ett flertal tillfällen påpekat brister i hanteringen av anlägg-

ningstillgångar. Det finns fortfarande en stor mängd anläggningstillgångar, 

som finns kvar i anläggningsregistret utan kvarvarande värde, trots att de 

inte längre finns inom myndigheten. Det finns även andra tidigare konstate-

rade brister som inte åtgärdats av AV, bl.a. en mindre differens mellan be-

lopp bokfört i huvudboken och i anläggningsregistret. 

 

Det har under året skett en inventering och verket har utifrån inventerings-

underlag justerat ned balansposten anläggningstillgångar genom extra av-

skrivningar på 497 tkr. Anskaffningskostnaden för de utrangerade anlägg-

ningstillgångarna uppgår till 1.613 tkr. Utrangeringsbeslut saknas emellertid 

och orsaken till varför inte tillgångarna längre finns inom verket framgår 

inte av underlaget. Vi bedömer därmed att det finns väsentliga brister i ruti-

ner och dokumentation av utrangering av anläggningstillgångar. 

 

RRV rekommenderar att AV åtgärdar bristerna i anläggningsregistret. För 

att stärka den interna kontrollen bör rutinerna för utrangering av tillgångar 

förbättras så att rapportering av utrangering sker löpande och beslut om ut-

rangering fattas av behörig person. 

 

 

Revisionsdirektör Jonas Hällström har beslutat i detta ärende. Avdelnings-

direktör Anna Lagerkvist har varit föredragande. Revisionschef Anders 

Hjertstrand och avdelningsdirektör Marie Lönntorp har deltagit i den slut-

liga handläggningen. 

 
 

 

 

Jonas Hällström  Anna Lagerkvist 

 

Kopia för kännedom: Näringsdepartementet 


