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Socialstyrelsen 

 

106 30  STOCKHOLM 

Socialstyrelsens årsredovisning 2002 

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Socialstyrelsens (SoS) årsredovis-

ning, beslutad 2003-02-14, och underliggande redovisning för räkenskaps-

året 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 vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet av revi-

sionsberättelsen fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

 

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

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

 

Avskrivning av anläggningstillgångar 

Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) 5 kap 4 §, anger 

att anläggningstillgångar med begränsad livslängd skall skrivas av sys-

tematiskt över denna livslängd.  

 

Socialstyrelsen har under 2002 inventerat vissa tillgångar och registrerat 

dem i ett anläggningsregister. Socialstyrelsen har i samband med detta be-

handlat tidigare gjorda avskrivningar på tillgångarna på ett sådant sätt, att 

årets avskrivningar påverkas väsentligt. 

 

SoS har under åren före 2002 tillämpat års- eller halvårsavskrivning bero-

ende på när under året anskaffningen gjordes. De ackumulerade avskriv-

ningarna för de tillgångar som numera finns i anläggningsregistret fördes 

tillbaka. Avskrivningar har sedan under 2002 gjorts fr.o.m. anskaffningsmå-

naden, vilket innebär en förskjutning av avskrivningarna. Mellanskillnaden 

mellan tidigare avskrivningar och nu gjorda avskrivningar har medfört att 

berörda tillgångar inte belastats med ett helt års avskrivningar i de fall detta 

borde ha skett. Resultatet har blivit att året belastats med för låga avskriv-

ningar samt att avskrivningsplanen förskjutits. 
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Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) 5 kap  6 §, an-

ger att uppskrivning av tillgångar endast är tillåten om värdeökningen är 

väsentlig. Uppskrivning får heller inte ske om den återstående livslängden 

understiger 10 år. En uppskrivning kan därför knappast bli aktuell för ma-

skiner och inventarier.  

 

Avskrivningstiden för bilar har ändrats från tre till fem år. Samtliga bilar var 

fullt avskrivna vid ingången av året. Ackumulerade avskrivningar löstes upp 

och nya avskrivningar beräknade på den längre avskrivningstiden gjordes. 

Resultatet blev en uppskrivning av innehavet av bilar. Uppskrivningen upp-

går inte till väsentligt belopp. 

 

Sammantaget uppskattar RRV att uppskrivning av tillgångar och förskjut-

ning av avskrivningar inneburit att året belastats med ca 2 mnkr för låga 

avskrivningar. 

 

SoS har därmed inte följt bestämmelserna i  FÅB 5 kap 4 och 6 §§.  

 

SoS har inte heller kommenterat den påverkan som övergången till månads-

avskrivningar har haft på årets avskrivningar. 

 

 

Revisionsdirektör Jonas Hällström har beslutat i detta ärende. Avdelnings-

direktör Karin Andersson har varit föredragande. Revisionschef Anders 

Hjertstrand har deltagit i den slutliga handläggningen.  
 

 

 

 

 

Jonas Hällström   Karin Andersson 

 

 

 

 

 


