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Arbetsgivarverkets årsredovisning 2009 
Riksrevisionen har granskat Arbetsgivarverkets årsredovisning, daterad 

2010-02-18. 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 har avgivit revisionsberättelse utan invändning vilket betyder 

att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande men vill dock fästa 

styrelsens uppmärksamhet på nedanstående förslag på förbättringar.  

Riksrevisionen önskar information senast 2010-04-29 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Regelverket ställer nya krav på resultatredovisningarna 
år 2009  
För år 2009 ställs det nya krav på innehållet i myndigheternas 

resultatredovisningar enligt 3 kap. förordning (2000:605) om årsredovisning 

och budgetunderlag (FÅB). Myndigheterna ska numera redovisa och 

kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som 

framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande 

fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. 

Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har 

utvecklats med avseende på volym och kostnader.   

Förändringen innebär att regeringen i hög grad överlämnar till den enskilda 

myndigheten att besluta om vad som ska rapporteras som resultatet av 

myndighetens ålagda uppgifter. Detta sker genom myndigheternas val av 

viktiga prestationer. Regeringen begär dock uttryckligen en redovisning av 

volym och kostnader för dessa prestationer.  

Oavsett hur myndigheten väljer att redovisa resultatet av sin verksamhet 

gäller den övergripande principen att årsredovisningen ska ge en rättvisande 

bild av verksamheten. Detta framgår bl.a. av Ekonomistyrningsverkets (ESV) 

föreskrifter till 3 kap. 1 § FÅB. ESV förtydligar begreppet rättvisande bild i 

flera olika skrifter.  

Brister i redovisning av volymer och kostnader för 
prestationer 
Arbetsgivarverket har i årsredovisningen för år 2009 inte redovisat volymer 

eller kostnader för verksamhetens prestationer i den utsträckning som 
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myndigheten borde kunnat göra. Myndigheten bedöms därmed inte till fullo 

ha uppfyllt kraven på resultatredovisningen enlig 3 kap. 1 § i FÅB.  

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsgivarverket att vidta åtgärder för att 

säkerställa att resultatredovisningen uppfyller de krav som ställs i FÅB. 

Myndighetens interna redovisning, tidredovisningssystem och andra 

relevanta källor bör anpassas så att information går att ta fram för att 

möjliggöra en redovisning av prestationernas utveckling avseende kostnader 

och volymer. 

 

Ansvarig revisor Anders Herjevik har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Hanna Johansson har varit föredragande.  

 

 

Anders Herjevik    Hanna Johansson 
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