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Rymdstyrelsens årsredovisning 2008 
Riksrevisionen har granskat Rymdstyrelsens årsredovisning, beslutad 2009-

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 2009-05-11 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Överskridande av bemyndiganderam 

 
Rymdstyrelsen har överskridit den av regeringen tilldelade bemyndigande-

ramen för anslaget 28:12 Rymdverksamhet, anslagspost 1 med 265 mnkr. 

 

Huvuddelen av belastningen på anslaget 28:12, anslagspost 1 utgörs av 

utgifter för Sveriges deltagande i European space agency (ESA) gemen-

samma rymdverksamhet. Sveriges andel av ESA:s utgifter beslutas i 

femårsperioder. Den 25-26/11 2008 beslutades om en sådan femårsbudget 

vid ett möte i Haag. Sverige representerades vid mötet av ett antal personer 

från Rymdstyrelsen och regeringen. Vid detta tillfälle ingicks för Sverige 

bindande framtida åtaganden.  

 

Vid granskningstillfället kunde revisionen konstatera att utestående 

åtaganden i bemyndiganderedovisningen redovisades med ett för lågt belopp. 

Utgifter efter 2013 ingick inte i utestående åtaganden. Efter påpekande från 

revisionen rättades detta innebärande att ett överskridande konstaterades med 

265 mnkr. I den fastställda årsredovisningen har överskridandet och orsaken 

till detta kommenterats i anslutning till bemyndiganderedovisningen. 

 

Rymdstyrelsen har således inte haft en tillfredsställande intern styrning och 

kontroll avseende bemyndiganderedovisningen under året. En förmildrande 

omständighet är att Rymdstyrelsen inte styr över den överenskommelse som 

gjordes i november 2008. Myndigheten borde dock vid detta tillfälle infor-

merat regeringen om att gjorda åtaganden skulle medföra ett överskridande 

av bemyndiganderamen. 
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Riksrevisionen rekommenderar att Rymdstyrelsen så snart risken för ett 

överskridande av en bemyndiganderam föreligger, i skrivelse till regeringen, 

begär utökad ram.  

 

Personalärendet har inte avslutats 
 

Riksrevisionen har i tidigare rapporter (2006-03-21, dnr 32-2005-0741, 2007-

02-28, dnr 32-2006-0729 och 2008-04-15, dnr 32-2007-0823) till Rymd-

styrelsens styrelse påpekat förhållandet att myndigheten, sedan september 

2003, har en person anställd med full lön som inte utfört något arbete och inte 

heller vistas på arbetsplatsen. Riksrevisionen har rekommenderat att åtgärder 

för att hantera problemet snarast bör vidtas. 

 

Vid 2008 års granskning av Rymdstyrelsen framkom att myndigheten ännu 

inte vidtagit åtgärder.  Liksom tidigare år har Riksrevisionen konstaterat att 

ett antal olika åtgärder har övervägts och diskuterats, men någon samlad 

dokumenterad genomgång och bedömning av ärendet har inte gjorts. 

 

Enligt uppgift har myndigheten inlett förhandling med motpartens fackliga 

ombud den 30 mars 2009. 

 

Riksrevisionen understryker vikten av att detta personalärende hanteras och 

att en lösning inom ramen för god hushållning med statens resurser nås. 

 

Ansvarig revisor Per Flodman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Iréne Lindström har varit föredragande.  

 

 

 

Per Flodman    Iréne Lindström 

 

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 
 
 


