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Statistiska centralbyråns årsredovisning 2007 
Riksrevisionen har granskat Statistiska centralbyråns årsredovisning (SCB:s) 

årsredovisning, daterad 2008-02-20. Syftet har varit att bedöma om redovis-

ningen 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 ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2008-04-30 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Beslut om årsredovisning 
Av förordning (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån fram-

går av 6, 20 §§ att SCB leds av generaldirektören. I enlighet med Myndig-

hetsförordning (2007:515) ansvarar myndighetens ledning för verksamheten 

inför regeringen. I ansvaret ingår bl.a. att verksamheten ska bedrivas effektivt 

och att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Myndighetens 

ledning ska enligt 4 § besluta en arbetsordning samt avgöra ärenden som har 

principiell karaktär eller större betydelse.  

Av bilaga 1 till arbetsordningen för SCB anges att årsredovisningen beslutas 

av generaldirektören (GD). Vidare framgår av den fastställda arbetsordningen 

att överdirektören (ÖD) är generaldirektörens ställföreträdare och ÖD 

inträder i GD:s ställe när denne inte är i tjänst och i övrigt i den utsträckning 

som GD bestämmer. 

Riksrevisionen anser att en myndighets återrapportering i form av årsredo-

visning är ett ärende av större betydelse varför beslut om denna inte bör 

delegeras. Vid granskningen framkom att beslut om årsredovisning har fattats 

av GD:s ställföreträdare, trots att GD varit i tjänst. Om GD inte varit i tjänst 

hade ställföreträdare kunnat fatta detta beslut. Vår bedömning är dock att ÖD 

vid det aktuella tillfället saknade befogenhet att fatta beslut om 

årsredovisningen.   

Riksrevisionen anser att årsredovisningen i och med GD:s undertecknande är 

upprättad i enlighet förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovis-

ning och budgetunderlag.  
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Riksrevisionen rekommenderar SCB att se över rutinen vid beslut av 

årsredovisningen så att författningsenliga krav uppfylls. 

 

Ansvarig revisor Eva Maria Simma har beslutat i detta ärende. Uppdrags-

ledare Birthe Östman har varit föredragande.  

 

 

 

Eva Maria Simma   Birthe Östman 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia för kännedom: 

Finansdepartementet 

 
 

 
 


