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Statens beredning för medicinsk utvärderings 
årsredovisning 2012  

Riksrevisionen har granskat Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) årsredovisning, 

daterad 2013-02-18. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet av revisionsberättelse 

fästa ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2013-05-13 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

Skillnader mellan kostnader och dess intäktsavräkning 

SBU har en relativt avancerad finansiering i förhållande till myndighetens storlek. SBU har tre 

anslag varav två i räntebärande flödet. Utöver anslagen har de fem olika bidrag för finansiering, 

varav två bedöms vara finansiering för permanent verksamhet. Detta innebär att det är viktigt att 

myndigheten upprättar rutiner och kontroller så att den interna styrningen och kontrollen 

säkerställer att verksamhetens kostnader täcks av rätt finansiering. 

I årsredovisningens resultatredovisning redovisar SBU bl.a. tabeller över projektkostnader för året 

och en tabell över årets finansiering, vilket inte helt överensstämmer med utfallet på projektnivå. 

Denna misstämning mellan kostnader och avräknade intäkter har resulterat i att SBU har avräknat 

förvaltningsanslaget med ett för högt belopp om 1,4 mnkr. Avräkningen skulle istället ha gjorts på 

tre av bidragen med sammanlagt 1,4 mnkr och anslaget för kunskapsluckor med ett mindre belopp. 

Detta har påverkat följande poster i årsredovisningen; Intäkter av anslag, Intäkter av bidrag, 

Avräkning statsverket, Oförbrukade bidrag och även anslagsredovisningen. Felet har däremot inte 

påverkat en eventuell indragning av anslagsbelopp eller överskridande av anslagskrediten på något 

av anslagen. 

Ovan avvikelser avseende avräkning av intäkter visar att SBU inte fullt ut har säkerställt att 

avräkning och redovisning utförts enligt 10 och 14 §§ anslagsförordningen (2011:223) att statens 

medel ska användas för de ändamål som anslaget avser och redovisning mot anslag ska ske minst 

en gång i månaden.  
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Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att SBU ser över sina rutiner avseende projektens finansiering vid 

projektstart, uppföljning och avslut i syfte att säkerställa att projektens kostnader belastar rätt 

finansiering och i tid kunna göra omvärderingar och prioriteringar om grundfinansieringen inte 

räcker till.  

 

Ansvarig revisor Göran Selander har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anette Sannebro har 

varit föredragande 

 

 

 

Göran Selander      Anette Sannebro  

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 

Socialdepartementet 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 

 


