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Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

Rådman Sten Lundqvist 

Box 40 

721 04  VÄSTERÅS 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar årsredo-

visning 2002 

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Statens nämnd för arbetstagares 

uppfinningar (SNAU) årsredovisning, beslutad 2003-02-24, och underlig-

gande redovisning för räkenskapsåret 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 avgivit revisionsberättelse med invändning och vill fästa myndig-

hetens uppmärksamhet på nedanstående. 

 

RRV önskar svar senast 2003-05-22 om vilka åtgärder SNAU vidtagit eller 

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

 

RRV har avgivit följande invändningar i revisionsberättelsen 

 

Resultaträkningen och anslagsredovisningen har felaktigt belastats med ett 

förskott på 10 000 kronor. Förskott ska inte avräknas mot anslag enligt fö-

reskrifterna till 16 § anslagsförordningen (1996:1189). Transaktionen avser 

en inbetalning till myndighetens postgirokonto, vilket inte finns upptaget i 

balansräkningen. Verifikationer från årets utbetalning från postgirokontot, 

som dokumenterar de ekonomiska händelserna, är inte bokförda. Konse-

kvenserna av detta förfaringssätt har blivit att tillgången på 10 203 kr på 

postgirokontot vid årets slut inte är bokförd som en tillgång i balansräk-

ningen, samt att resultaträkningens kostnader är 10 000 kr för högt redovi-

sade. Detta förfaringssätt överensstämmer inte med gällande regler i för-

ordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 4 kap. 1 – 2 §§ 

och i förordning (2000:606) om myndigheters bokföring 5 §. 

 

Årsredovisningen är för sent avlämnad. Den inkom till regeringen den 26 

februari 2003. 

 

 

RRV rekommenderar att bokföringsrutinen ändras. Om behov av medel 

finns för löpande småutgifter bör i stället ett stående förskott, vars storlek 

bör anpassas till maximalt ett års utgifter, utbetalas till lämplig förskottsin-

nehavare inom nämnden. När utbetalning har gjorts från förskottet sänds 
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attesterad verifikation till Kammarkollegiet som återfyller förskottet med det 

utbetalade beloppet.     

 

De verifikationer som nu förvaras hos nämnden bör sändas till Kammar-

kollegiet samtidigt som innestående medel på postgirokontot återbetalas.  

 

Ledningens förvaltning 

Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2 kap. 

1 § ska myndigheten senast den 22 februari ( i år den 24 februari eftersom 

den 22 var en lördag) lämna årsredovisningen till regeringen. RRV har note-

rat att årsredovisningen är daterad den 24 februari samt att den har inkommit 

den 26 februari till regeringen. Årsredovisningen är således för sent avläm-

nad. 

 

Ersättning till ordföranden i nämnden beslutades av regering 1993-02-04, 

dnr A93/244/A. I beslutet är ordförandens namn angivet. Nämnden har nu-

mera bytt ordförande och RRV rekommenderar därför att nämnden föreslår 

att regeringen fattar ett nytt beslut om ersättning till nämndens ordförande. 

 

Resultatredovisningen 

Enligt återrapporteringskravet i regleringsbrevet ska nämnden kortfattat re-

dovisa antalet ärenden som den har handlagt samt deras art. I årsredovis-

ningen har nämnden redovisat att det finns tre pågående ärenden. Redovis-

ning av ärendenas art saknas.  

 

RRV rekommenderar att nämnden framdeles beaktar återrapporteringskrav 

enligt regleringsbrev. 

 

 

Revisionsdirektör Jonas Hällström har beslutat i detta ärende. Avdelningsdi-

rektör Ove Lundberg har varit föredragande. Revisionschef Anders Hjert-

strand har deltagit i den slutliga handläggningen.  
 

 

 

Jonas Hällström  Ove Lundberg 
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