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Myndigheten för yrkeshögskolans 
årsredovisning 2014  

Riksrevisionen har granskat Myndigheten för yrkeshögskolans årsredovisning, daterad 2015-02-

20. Syftet har varit att bedöma om: 

- årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,  

- den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella 

ställning, 

- resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, samt om 

- ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och 

inkomster, samt 

- huruvida det framkommit något som tyder på att ledningen inte följt förordningen om 

intern styrning och kontroll i sin bedömning av intern styrning och kontroll. 

Vi har införskaffat en förståelse av den interna styningen och kontrollen som bedömts vara 

relevant för revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår förståelse av 

den interna kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka en åsikt om 

effektitiveten i myndighetens interna styrning och kontroll. De punkter som framgår i 

revisionsrapporten är sådana iakttagelser som vi har identifierat under revisionen och som bedömts 

vara tillräckligt viktiga att rapportera till ledningen. 

Riksrevisionen har avgivit en revisionsberättelse med uttalande med reservation och vill fästa 

ledningens uppmärksamhet på nedanstående.  

Riksrevisionen önskar information senast 2015-04-22 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

Myndigheten för yrkeshögskolan har ingått åtaganden utan 
beställningsbemyndiganden 

Under 2014 har Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) tagit villkorade beslut om bidrag map 

tolkutbildning för perioden 2015-2018. MYh har lämnat en hemställan till regeringen under 2014 

om beställningsbemyndiganden för tolkanslagen. Myndigheten har inte fått något ändrat 

regleringsbrev för 2014 avseende detta. Beställningsbemyndiganden saknas därmed för 

tolkutbildning, anslag UO 16 2:64 ap 26 med ingångna åtaganden om 43 955 tkr och 

kontakttolkutbildning, anslag UO 17 14:2 ap 2 med ingångna åtaganden om 36 090 tkr. 
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Enligt Anslagsförordning (2011:223) 17 § 2 stycket får en myndighet utan bemyndiganden ingå 

sådana åtaganden som avses i första stycket (17 §) om det totala utestående åtagandena vid årets 

slut högst uppgår till 10 procent av den anslagspost eller delpost som åtagandet avser. MYh kan 

inte tillämpa anslagsförordningens 17 § 2 stycket då de utestående åtaganden överstiger dessa 

högsta belopp som för anslag 16 2:64 ap 26 skulle uppgå till 2 856 tkr och för anslag 17 14:2 ap 2 

till 1 678 tkr.  

MYh har i årsredovisning 2014 redovisat utestående åtaganden utan bemyndiganden (se MYhs 

årsredovisning 2014 sid 57) på följande sätt: 

 Redovisning av de framtida åtagandena avseende de båda anslagen för tolkverksamhet 

har skett i en separat redovisning/tabell, som har samma uppställning som 

bemyndiganderedovisningen över MYhs beviljade bemyndiganden. 

 MYh har i not till tabell förklarat varför åtagandena har ingåtts trots att befogenhet 

saknats. 

 MYh har även kort redogjort för förhållandena i årsredovisningens 

resultatredovisningsdel i anslutning till text om tolkutbildning. 

Riksrevisionen bedömer att MYh inte har följt Anslagsförordning (2011:223) i 17 § 1 stycket 

avseende att myndigheten har beslutat om åtaganden utan att regeringsbeslut finns i regleringsbrev 

för budgetåret 2014. Myndigheten klarar inte heller undantagsregeln enligt anslagsförordningen 

(2011:223) i 17 § 2 stycket där beställningsbemyndiganden saknas. 

Riksrevisionen lämnar därför en reservation i revisionsberättelsen för vårt uttalande avseende 

ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter för användning av anslag och inkomster med 

följande lydelse: 

Myndigheten har ingått åtaganden där beställningsbemyndiganden saknas. Detta avser anslag 

UO 16 2:64 ap 26, tolkutbildning, med åtaganden om 43 955 tkr och anslag UO 17 14:2 ap 2, 

bidrag till tolkutbildning – del till Myndigheten för yrkeshögskolan, med åtaganden om 36 090 tkr. 

Myndigheten har utförligt beskrivit ovan förhållande på sidorna 28 respektive 57 i 

årsredovisningen. 

MYh har i budgetunderlaget 2016-2018 begärt beställningsbemyndigande för tolkanslagen from 

2015.  

Rekommendation 

Reglerna om beställningsbemyndiganden har sin grund i regeringsformen. Utgångspunkten är att 

det måste finnas ett bemyndigande från riksdagen för att binda upp framtida anslag. 
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Myndigheten bör årligen senast i april månad lämna information till Regeringskansliet om det 

finns ett behov av att öka bemyndigandet. Detta för att få med ändringen i höständringsbudgeten i 

samband med budgetpropositionen i september (se även ESV handledning 2013:52, 

Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten, sid 10).  

Riksrevisionen rekommenderar MYh att förstärka den interna styrningen och kontrollen när 

utestående åtaganden beslutas samt att löpande säkerställa att utestående åtaganden ryms inom 

tilldelat beställningsbemyndigande.  

 

Ansvarig revisor Agneta Bergman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Iréne Lindström har 

varit föredragande  

 

 

Agneta Bergman    Iréne Lindström 

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 

Utbildningsdepartementet 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 


